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Teknikermøde 28. november 2017  

Pkt. 1 Velkomst  
LBST bød velkommen til teknikermøder og gjorde opmærksom på, at vi havde en pakket dagsorden, så alle 

måtte gerne forsøge at holde tidsplanen for punkterne.  

 
Pkt. 2 Status på ansøgningsrunden 
Vi starter udbetaling den 1. december som er en fredag. Ansøgerne modtager dog først pengene den følgende 

bankdag mandag den 4. december. Vi er klar til at udbetale: 

 90 %  Grundbetaling og grøn støtte 

 62,50 %  Pleje af Græs 

 63 %   Miljøtilsagn-MVJ 

 27 %  Økologiske Arealtilskud 

 70 %  MB/OM 

 

De målrettede efterafgrøder forventer vi at udbetale til februar/marts.  

 

Der er 856 ansøgere med genoptagelse af overdragelse af betalingsrettigheder, da vi har konstateret fejl i 

registreringen af nogle betalingsrettigheder. Vi forventer at disse sager kan udbetales inden jul 

Alle force majeure sager gående på slåningskravet og manglende afgræsning forventes færdigbehandlet inden 

december, og der er kun givet 6 afslag på grund af for sen modtagelse. Vi har endnu ikke overblik over 

ansøgningerne om force majeure ansøgninger for efterafgrøder. 

 

Erhvervet synes det var dejligt, at vi kan udbetale 90 %, men det var vigtigt, at vi også fik behandlet 

genoptagelsessagerne og udbetalingen af økologisk arealtilskud, da landmanden er meget afhængige af 

udbetalingen. Hertil svarede vi, at der var sat ekstra ressourcer ind for at komme i mål.  

 

Kontrolrapporter: 

Der er sendt 2 dokumenter ud i forbindelse med fysisk kontrol. Et brev med resultatet og selve 

kontrolrapporten som bilag, som har alle detaljerne. Vi har i år været teknisk udfordret i forhold til fletning af 

standardtekster, som gør at brevet kan være meget uoverskueligt. Vi arbejder på, at bilaget blev mere 

overskueligt i 2018.  

 

Erhvervet sagde til kontrolrapporterne, at det kunne være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre, at alle 

konklusioner kom om på forsiden bare en 4-5 linjer med de vigtigste nøgletal, så man ikke skulle lede flere 

forskellige steder for at finde ud af, hvor der var problemer, og hvad man skulle gøre bedre. Der var også et 

ønske om, at IMK billedenumre kom med ind rapporten. Bilaget er meget uoverskueligt, at man kunne 

eventuelt sætte det op, så en mark havde en linje. 
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Vi vil arbejde på overskueligheden til næste år, men afgørelsen vil aldrig komme med ind i brevet, da den 

kræver en sagsbehandling først. Vi kigger på det, men det er svært at sætte op med nøgletal, men vi kan 

formentlig godt skrive de ordninger som er ok eller ikke ok. LBST sender et eksempel på den nye opsætning til 

teknikergruppen. 

 

Samtidig overvejer LBST et regneark til beregning af reduktion/sanktion, som kan ligge på hjemmesiden. 

 

Erhvervet understregede, at det er vigtigt i forhold til retssikkerheden, at landmanden kan forstå vores 

udsendte rapporter og breve. Erhvervet ønskede desuden at kende de konkrete retningslinjer for, hvor når en 

kontrollør skal sende kontrolrapporten til landmanden, når der ikke er it-fejl. LBST svarede, at der ikke er 

sådanne konkrete retningslinjer. 

 

Pkt. 3 Fremvisning af Tast selv-service 2018 - IMK 
Vicedirektør Jacob Nielsen var kommet i mellemtiden og præsenterede sig selv og sagde, at samarbejdet med 

erhvervet var meget vigtigt for os. Det var vigtigt, at vi fik tingene til at fungere. Erhvervet spurgte, om vores 

overgang til SIT havde nogen betydning fremadrettet for systemerne, og hertil blev der svaret, at det havde det 

ikke, da LBST beholder driften af fagsystemerne.  

 

LBST gennemgik Tast selv-service generelt, og de største ændringer er: 

- Fuldmagter – ændret så konsulenten kan komme ind og rette 

- Bedre mail med notifikationer 

- Driftsstatus bliver forbedret 

 

LBST gennemgik IMK, og her er det nye: 

- Brugerprofilen sættes op i temaer 

o Vi definerer profilen, som er tilknyttet de enkelte kort.  

o Det er indeværende og ansøgningsåret, som sættes op. Dog går økologi 5 år tilbage. 

- Der kommer et nyt lag i år med 0-blokke 

- Man kan gruppér kolonner inde i tabellen og udføre søgninger derfra 

- Listen kan flyttes rundt men ikke ud af IMK, dette gør man på den lille knappenål  

 

Der er krav om, at afgrødekoden for MFO-markbræmmer indtastes i IMK, da systemet kontrollerer online, om 

MFO-bræmmen overholder breddekrav. 

 

Man skal huske at tegne efter tilsagnspolygonerne, og hvis udbetalingen er sket, så er tilsagnskortet også 

opdateret.  

 

Ønsker til IMK: 

- Kortere tekster på navne på korttemaer 

- Mulighed for at slå baggrundskort fra 

- Den grønne bjælke skal være mindre 

- Bufferfunktion 

- Korttema 2019 ”Mine tilsagn” som en knap 

 
Pkt. 4 Fremvisning af Tast selv-service 2018 - skemaer 
Fællesskema blev gennemgået. Der er ikke større ændringer for grundbetaling, udover MFO-

markbræmmerne. 

 

Herefter blev de Målrettede efterafgrøder gennemgået. Der er 114.00 HA af 700 kr. pr HA. Der åbnes op i to 

runder: den 1. februar og 1. marts. I fællesskemaet kommer der, når man trykker på ”Beregn”, så kommer en 

notifikation om, hvorvidt du kan søge til i 15-området.  

Beregningerne vil ske på baggrund af udbetalingen i 2017. Udbetalingstidspunktet er det afgørende, så der 

skal være styr på deminimis-udbetalingen for 2017 inden ansøgningen.  



 

 

3 

 

I forhold til at indhente oplysninger om registrerede tilsagn på siden Udbetaling af miljø- og økologitilskud, så 

bliver nye tilsagn om pleje af græs (type 66 og 67) og Økologisk Arealtilskud indlæst direkte fra kortet, mens 

de øvrige tilsagn indlæses, som hidtil, fra listen over registrerede tilsagn.  

 

Der er kommet en ny kolonne, hvis ansøger har tegnet uden for det registrerede tilsagn. Ansøger skal tilpasse 

sin indtegning, så den stemmer overens med det registrerede tilsagn. Det er kun hvis ansøger mener, at 

tilsagnet er registreret forkert i IMK, at ansøger skal fastholde indtegningen, og sætte kryds i ny kolonne for 

”Fastholder indtegningen..” og derved slukker blokeringen.  

 

Der er kommet en ny afkrydsning ved bemærkningsfeltet for miljø- og økologitilsagn, så ansøger skal oplyse 

om bemærkningen vedrører Økologitilsagn, Miljøtilsagn eller 20-årige Fastholdelsestilsagn.  

 

Der blev der spurgt, om sagsbehandlerne overhovedet læser, hvad man skriver i bemærkningsfelterne, for det 

havde man ikke fornemmelse af. Hertil blev der svaret, at alle bemærkningsfelter blev læst. Hvis man har 

eksempler på det modsatte, så vil LBST gerne have konkrete oplysninger om det. 

 

Siden til skovtilsagnet er blevet forenklet.  

 

I forhold til økologi-markplanen, så er der et nyt datofelt af hensyn til økologikontrollen. Hertil blev der 

spurgt, hvis man ikke kender datoen, skal man så udfylde efterafgrøder? Dette undersøger vi.  

 

Ønsker til fællesskemaet 

- Afgrødenavn på siden ”Ansøgning nye tilsagn” 

Rette i datoen for framelding af økologi hele året, hvis man ikke kender den på ansøgningstidspunktet. 

Gennemgang af lister, og i forhold til betalingsrettigheder, så var rigtig mange af kolonnerne overflødige. 

Hvorfor skal man over i Excel for at finde frem til tallene. Print er heller ikke blevet nemmere, så der var et 

ønske om følgende: 

- Historik på forpagtninger 

- At kunne printe alle ejede og dem man råder over på én gang 

- Det optimale er, at man inde i Tast selv sætter et kryds ved de kolonner, som man ønsker.  

 

LBST oplyste, at oversigt over aftaler (midlertidige overdragelser) testes efter den 15. december. Vi arbejder 

videre med den printvenlige liste. 

 

Derefter blevet skemaet for Efterafgrøder og Gødningskvoter gennemgået.  

 

Fosfortal er kommet til.  

 

Erhvervet mangler en begrundelse for, at man ikke kan sætte hak for 2,3 i ændringsperioden uden at man får 

en blokering. Dette skyldes den bekendtgørelsesfastsatte frist. LBST tjekker op på, hvilke afgrødekoder, der 

skal blokere for 2,3, så man ikke blokeres ved forkerte afgrøder, fx bælgplanter. 

 

Erhvervet spurgte, hvornår kortet for husdyrafgrøder kommer? Hertil blev der svaret, at det er planlagt til at 

komme medio marts. Det er efter runderne for målrettede efterafgrøder er overståede, så kan man ikke 

længere planlægge dem sammen med de andre efterafgrøder.  

 

I forhold til felt J, så skal det hedde ”Reduktion” og ikke ”Træk.  

 

Felt A skal have en ny tekst i denne her retning: 

- Oplys dit samlede areal med husdyrefterafgrøder, målrettede og pligtige efterafgrøder.  
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Pkt. 5 Nyt om efterafgrøder 
Der er ikke blevet brugt satellitkontrol i 2017 på grund af usikkerhed med billederne. Vi skulle have testet 20 

sager, men vi valgte i stedet at sende fysisk kontrol ud. Vi arbejder dog videre med modellen. 

 

Der kommer en nyhed i januar om udbetaling af målrettede efterafgrøder 2017, og om hvordan man skal 

tjekke sit loft i 2018.  

 

I forhold til havre som ny efterafgrøder-art, så foretrækkes den samme frist og helst den sene frist. Der må 

ikke være to datoer for samme afgrøde, det er der ikke fagligt belæg for.  

 

Der blev spurgt til, hvad man kan bruge de 20-årige arealer til, hvor tilsagnet udløber om lidt? Nogle kan få 

tilskud til pleje af græs, minivådområder eller §3, men vi har ikke noget i pipeline til en ny ordning lige nu. 

Måske kan vi lave et tema med info om udløb. [Efter mødet blev det klart, at LBST sender brev til de 

pågældende kunder om, at deres tilsagn udløber, og hvad de kan gøre efterfølgende. Det vurderes derfor, at 

det ikke er relevant med et særligt tema i IMK om dette] 

 

Pkt. 6 Muligheder for forenkling af frister 
LBST ønskede input til frister og idéer, som vi kan arbejde videre med.  

 

Erhvervet mente, at vi skulle prøve at regne baglæns. Hvis udbetalingen skal ske 1. december, og hvor lang tid 

skal man bruge på kontrol, så har vi en dato for fristen. LBST svarede, at vi har trukket os meget langt i år ved 

at sige, at fristen blev 30. august, vi kan ikke trække den længere på den korte bane, men måske på længere 

sigt.  

 

Hvad med en mulighed for opsparing af MFO-efterafgrøder, så kan man bruge dem i de dårlige år? Det giver 

bedre faglig stolthed, øget motivation og det virker rent faktisk.  

 

De nye MFO-regler om sprøjteforbud siger 8 uger. Her skal man måske være mere fleksible, derved undgår 

man alt det administrative bøvl. Folk kan etablere dem tidligere hvis relevant. Der skal være flere alternativer 

til MFO-typer.  

 

Billededokumentation på bedriften som satellit var en mulighed.  

 

Der blev gjort opmærksom på, at man i Vestjylland var mere udfordret på etableringsdatoen den 20. august, 

den vi de heller gøre noget ved end destruktionsfristen. Den er et problem i Østdanmark og et mindre problem 

i Vestjylland.  

 

Erhvervet anførte, at LBST måske skulle gentænke trappemodellen ved kontrol af efterafgrøder. Hertil blev 

det oplyst, at man slet ikke havde kørt med trappemodellen de sidste 2 år. Vi er i fuld gang med at gentænke 

trappemodellen på længere sigt. Erhvervet foreslog at rykke såningsfristen til den 30. august generelt. 

 

LBST spurgte, om vi skulle rykke fristen for økologer tilmelding til gødningsregistret, så den lå samtidig med 

ansøgningsfristen. Erhvervet mente, at dette var en stramning og ikke en forenkling. Der var dog forståelse 

for, at man kan se på dette i forbindelse med det igangværende automatiseringsprojekt på LDP-

arealordningerne. Erhvervet mente derudover, at vi i forhold til gødningsregistret er alt for stramme og burde 

give dispensation, hvis man kommer for sent til fristen den 30. juli. 

 

Fristerne for pleje af græs blev diskuteret. I perioden 1. maj til 20. juni må man ikke slå, betyder denne frist 

noget for landmanden, eller skal man helt ophæve fristen for pleje af græs? Erhvervet mente, at dette forbud 

ikke betyder meget for landmændene.  

Der blev der spurgt til, om perioden kan harmoniseres med forbudsperioden på brak. Det blev dog 

konkluderet, at dette ikke var ønskeligt. Forbudsperioden på brak er meget længere, og har ikke til formål at 

skåne vildt og fugle, men mod at sikre, at arealet ikke anvendes til produktion.  
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Der var enighed om, at der bør være nogle generelle frister, men med mulighed for fleksibilitet mod ekstra 

dokumentation – se eventuelt på satellitter på lang sigt. Der var også forslag om fastholdelse af vådområder 

bør være engangskompensation eller jordfordeling og ikke årlig indberetning.  

 

Pkt. 7 Direkte Arealstøtte 2018 
Der bliver en sammenlægning af 2 m bræmmer og randzoner. Skal man have en forbudsperiode på bræmmer 

for slåning, så den bliver 1. maj – 30. juni, hvor man ikke må slå men gerne afgræsse. Det mente erhvervet 

ikke, da man så ikke kan bruge dem til ukrudtsbekæmpelse, og det ville der ikke være motivation for.  Vi skal 

også passe på, at reglerne ikke bliver så uoverskuelige for landmanden, at det medfører flere overtrædelser.  

 

Der var forslag fra erhvervet, at man kunne holde græsset kort fra om foråret, og ligge forbudsperioden i 

foråret. Man skal bare være opmærksomme på at forbudsperioden er lig med 0 MFO-bræmmer.  

 

Der var en kort orientering om omnibusforslaget for 2018, og man forventer, at ændringerne er klar til januar 

2018.  

 

Pkt. 8 Udvalgte konsulenters adgang til it-vagt efter visse servicevinduer 
Vi vil rigtig gerne have nogle af jer konsulenter til at teste, når der har været afholdt et servicevindue. Poul ville 

rigtig gerne hjælpe, og andre måtte gerne lige gå hjem i deres bagland og vende tilbage med eventuelle navne. 

Der ønskes en liste ud til teknikergruppe med dem, som melder sig ind som testere.  

 

Pkt. 9 Åbningstider og fejlhåndteringsvagter 
IT er på mellem 8-16, men i forbindelse med servicevinduer og åbning af de to ansøgningsrunder til 

målrettede efterafgrøder, er der åben fra kl. 7.  

 

De normale telefonlinjerne er åbne fra 9 til 16, dog åbnes der kl. 8 1. februar og 1. marts og den sidste uge er 

der åben fra 8 til 18.  

 

Tider med klokkeslæt og åbningstider for kundecentret kommunikeres ud i god tid.  

 

I forhold til telefonlinjen, så var der et stort ønske om, at konsulenterne fik deres egen direkte linje ind, så de 

ikke skulle sidde i kø. Nogen var tilfredse med det nuværende andre ikke, da men ofte manglede et svar på de 

fejlmeldinger, som man melder ind. Vi vil meget gerne have løbenr. på indberetningerne, som man mangler 

svar på, så vi kan se, hvad der er gået galt.  

 

Pkt. 10 Kommunikationsplanen 
Kommunikationsplanen blev gennemgået 
 
Pkt. 11 Eventuelt 
Mht. MFO-græsudlæg i majs i 2018: Der var et ønske fra erhvervet om, at Grundbetalingen skal komme i 

december, og så den grønne støtte senere. Hvad er konsekvenserne, hvis man ikke høster inden 20. august?  


