
NaturErhvervstyrelsen 

Center for Landbrug, Direkte Betalinger 

Init: madavk 

j.nr. 16-8010-000002 

1. juli 2016 

 

Referat af teknikermøde 8. juni 2016 
 

1. Velkomst ved Sarah Børner 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik nøgletallene for ansøgningsrunden 2016. Tallene er sendt til 

teknikergruppen efter mødet. 

 

2. Status på ansøgningsrunden 2015 

NaturErhvervstyrelsen har færdigbehandlet 99,9 procent af sagerne på grundbetalingsordningen. Der er 24 

sager, der mangler at blive udbetalt. 

 

91 procent af ansøgerne til Økologisk Arealtilskud har fået udbetalt tilskud på nuværende tidspunkt. Det 

tilsvarende tal for Pleje af græs- og naturarealer (tilsagn givet i 2015) er på ca. 90 procent, mens ca. 99 

procent af ansøgningerne til Omlægningstilskud til økologisk jordbrug er udbetalt. 

 

NaturErhvervstyrelsen forventer at udbetale til de sidste ansøgere om miljø- og økologitilskud til september 

2016. 

 

3. Status på ansøgningsrunden 2016 

Der er mange flere, der har søgt Økologisk Arealtilskud, end der umiddelbart var budgetteret med. Problemet 

er efterfølgende løst, jf. udsendt nyhed: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/blaa-partier-er-klar-med-

310-mio-kroner-til-mere-oekologi/ 

 

Der kommer fokus på lavskov i sagsbehandlingen af fællesskemaer 2016, pga. problemer med lavskov ved 

den sidste revision. 

 

I 2016 er det 76,4 procent af ansøgningerne, der ikke umiddelbart skal sagsbehandles manuelt, mod 68,8 

procent i 2015. Stigningen skyldes bl.a. at det store arbejde, som konsulenter og landmænd gjorde i 2015, 

som var første år med 1:1-sammenhæng mellem kort og skema.  

 

4. Tast selv service og IMK 

I 2016 har NaturErhvervstyrelsen sendt 7.400 kortgrundlagsbreve, som er betydeligt færre breve end i 2015, 

hvor der blev sendt 17.400. Erhvervet mener, at antallet af kortgrundlagsbreve ligger på et rimeligt niveau i 

2016. Der prioriteres derfor ikke yderligere IT-udvikling på dette område. 

 

NaturErhvervstyrelsen har foreløbigt sendt 123 overlapsbreve i 2016 mod 1275 i 2015. Når der bliver sendt 

langt færre overlapsbreve i 2016, skyldes det bl.a., at mange uoverensstemmelser blev rettet op i 

ansøgningsåret 2015. 

 

5. Genoptagelse af græsarealer 

NaturErhvervstyrelsen sender snart en nyhed ud om, at 1. august er sidste frist for at søge støtte til 

græsarealer med tilbagevirkende kraft for 2009 til 2015. Erhvervet ønsker, at nyheden tydeligt skal forklare, 

hvad genoptagelserne drejer sig om.  

 

6. Evaluering af fejlblanket 

Erhvervet ønsker, at det bliver tydeligere, at man kan vedhæfte skærmprints til fejlblanketten. Desuden 
ønsker de, at kundevejlederne skal tilbyde at udfylde en fejlblanket, når en konsulent ringer ind med de 
nødvendige oplysninger.  



 

7. Sanktionsmodel 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at sanktionsmodellen bliver enklere, og sanktionerne bliver lavere, 

når de nye sanktionsregler vedtages i juli måned. Det er dog desværre muligt, at det også vedtages, at de 

pågældende landmænd skal have et ekstra kontrolbesøg året efter. 

 

10. De minimis-efterafgrøder – status 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik ansøgningsskemaet, herunder hvilke oplysninger der skal angives om de 

minimis-støtte. Erhvervet udtrykte ønske om, at så mange oplysninger som muligt skal fortrykkes. Dette 

bliver dog ikke muligt i 2017, men forhåbentlig i 2018. 

 

8. Dødsboer, konkursboer og ophørte CVR-numre 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik processerne for fuldmagter i forbindelse med dødsbo, konkurs, nyt 

CVR.nr. mm. Erhvervet ønskede en klarere vejledning for dødsboer, idet der er flere mulige procedurer. 

Erhvervet sagde desuden, at det er vigtigt, at vejledningen er nem at finde for de advokater, der håndterer 

døds- og konkursboerne. 

 

9. Aktiv Landbruger og overdragelse af betalingsrettigheder 

NaturErhvervstyrelsen har fået en afklaring fra EU-kommissionen på, hvornår man er aktiv landbruger og 

dermed kan erhverve betalingsrettigheder. Man kan købe eller leje betalingsrettigheder, hvis man opfylder 

følgende krav:  

 Man er berettiget til grundbetaling til minimum 2,00 ha støtteberettiget areal, eller 

 man er berettiget til grundbetaling til minimum 0,30 ha støtteberettiget areal og 

modtager minimum 300 EUR i slagtepræmier. 

 

NaturErhvervstyrelsen udarbejder et faktaark og udsender en nyhed om emnet. Desuden rettes vejledningen 

om direkte arealstøtte 2016. 

 

11. Følgegruppens arbejde og model for brugertest 

Følgegruppen for Tast selv-service har haft to meget udbytterige workshops i foråret, hvor der er kommet 

mange input til fællesskemaet og IMK. NaturErhvervstyrelsen arbejder på at gennemføre de forslag, som 

ikkeforringer performance, og som kan håndteres i kontrollen og sagsbehandlingen. NaturErhvervstyrelsen 

gennemfører desuden en brugertest i november måned.  

 

12. Kommunikation 

Kommunikationsplanen blev gennemgået. 

 

13. Eventuelt/afslutning 

Erhvervet efterspørger positive historier om flytningen til Augustenborg. 

 

Der har været en del spørgsmål til overdragelse af betalingsrettigheder. Disse er besvaret skriftligt. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 6. september 2016 kl. 10-12.00 i mødesal 8 med 

videolink. 


