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1. Status ansøgningsrunden 2015 

Vi er i gang med at udbetale tilskud for 2015 under ordningerne Pleje af græs og Økologisk Arealtilskud, men 

vi er blevet forsinkede pga. udfordringer med et nyt IT-system. Vi er formentlig først færdige med at udbetale 

tilskuddene i september 2016. I april sender vi en nyhed ud med en opdateret status for udbetalingerne.    

 

2. Status ansøgningsrunden 2016 

Ansøgningsprocessen kører fornuftigt. Vi har foreløbigt modtaget 19.824 fællesskemaer.  

 

Indtil videre er der modtaget 286 anmodninger om genoptagelse af afgørelser om arealstøtte 2005-2015 efter 

EU-dom om lufthavne. 

 

Der er kort svartid på telefonerne i Kundevejledningen. Kundevejledere har ringet og tilbudt hjælp til 200 

landmænd, som ringede i sidste øjeblik i ansøgningsrunden 2015. Vi håber på, at dette initiativ vil 

formindske mængden af opkald i slutningen af ansøgningsrunden.  

 

3. Tast selv-service og IMK 

Vi har sat datoer på vores udmeldinger om drift og har fokus på opdateringer.  

 

Erhvervet synes, der stadig er mange nedbrud i IMK. Vi har afsat ekstra ressourcer til at forbedre systemet, 

så der kommer færre nedbrud. Erhvervet roste fejlmeldingsblanketterne. Det er nemt at melde fejl, og man 

får en god tilbagemelding fra kundevejledningen. 

 

Vi har modtaget 7.700 markblokændringsforslag ud af forventet 12.000. Ændringsforslagene bliver hurtigt 

behandlet. 

 

Erhvervet ønsker, at når et høringsbrev drejer sig om ændringer på under 0,20 ha, så må det gerne fremgå af 

brevet, så konsulenterne kan lægge det til side i stedet for at bruge tid på det. Vi undersøger mulighederne. 

 

4. Følgegruppemøde 31. marts 2016 

Årets første møde med følgegruppen er torsdag den 31. marts. Vi skal bl.a. tale om, hvordan vi kan forbedre 

Tast selv-service og IMK i 2017. Efter mødet indkalder vi til en workshop, hvor vi kan arbejde videre med de 

forslag, der er dukket op. 

 

5. Elementer af fødevare- og landbrugspakken 

Der kommer en ny ordning for 2017-18, der drejer sig om målrettede efterafgrøder. Det er en de minimis-

støtteordning, som landmændene kan søge om tilskud fra i fællesskemaet. Vi inddrager teknikergruppen i 

arbejdet med skema og kommunikation. Der blev også orienteret om en ny husdyr-arealregulering. Vi tager 

begge emner op igen på et efterfølgende møde. 

 

6. Tast selv-undersøgelsen 

I den næste Tast selv-undersøgelse sender vi ikke spørgeskemaer til alle ansøgere, som vi tidligere har gjort, 
men til 400 ansøgere. Vi vurderer, at svar fra 400 ansøgere viser de samme resultater som svar fra alle 
ansøgere.  
 
7. Evaluering af landbrugsseminarerne 
Vi opfordrede erhvervet til at tænke over emner til næste års landbrugsseminarer.  



 
8. Kommunikation 
Vi fortalte om de nyheder, der er på vej: 

 Landmænd skal huske, at fristen for at indsende fællesskemaet er 21. april 2016. 

 En mark under 0,30 ha med permanent græs kan ikke anses for sammenhængende med en mark i 

omdrift eller lavskov. Heller ikke hvis de ligger i samme markblok. Denne nyhed er netop blevet 

sendt ud: Hvilke marker under 0,30 ha kan få grundbetaling? 

 
Vi har været i dialog med EU-kommissionen om at hjælpe landmænd, der ikke har søgt om støtte for de 
arealer, som har vist sig alligevel at være støtteberettigede, fx nogle arealer i lufthavne. Vi regner med at 
kunne melde ud i april 2016. Der kommer måske en nyhed i lynhøring. 
 
Erhvervet er meget velkomne til at kommentere nyhederne. 
 
9. Eventuelt 
Konsulenternes billeder må gerne sættes på den deltagerliste, som sendes ud med mødeindkaldelsen.  
 
Næste møde i Teknikergruppen bliver tirsdag den 26. april kl. 10-12 i mødesal 8 (med 
videolink). 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/hvilke-marker-under-030-ha-kan-faa-grundbetaling/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=hvilke-marker-under-030-ha-kan-f-grundbetaling&cHash=6f981367c4d48163ba6389e25ee0dfb6

