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Velkomst og status 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) gav en kort status for ansøgningsrunden 2015. NAER forventer 

at 90% udbetalingerne på grundbetaling, grøn støtte, unge nyetablerede landbrugere og ø-

støtte er klar til 1. december. 95% ved udgangen af 2015.  NAER forventer derudover at 

udbetale ca. 70% på pleje af græs- og naturarealer og en stor del på økologisk arealtilskud 

inden nytår. 

 

NAER estimerer, at der bliver inddraget betalingsrettigheder for mellem 45.000 – 50.000 ha. 

 

Økologikonsulenterne spurgte til en fejl, hvor der måske er blevet slettet krydser fra 

ansøgningen om nye økologitilsagn i Fællesskemaet. Dette bliver først opdaget nu, hvor 

landmanden modtager tilsagnet. NAER undersøger problematikken.  

 

Tast selv-service og IMK 2016 

NAER viste forbedringerne af både Internet Markkort og Fællesskemaet for 2016. IMK bliver 

væsentligt hurtigere i 2016 og med færre klik. Erhvervet gav kommentarer til hvordan 

funktionen ”Redigér marker” kan forbedres yderligere. 

 

NAER diskuterede fejlmeldingsblanketten på hjemmesiden. Erhvervet understregede 

vigtigheden af, at NAER informere tydeligt om, at fejlmeldingsblanketten bliver ligeså effektiv 

og hurtigt behandlet, som et opkald til vores kundevejledning. NAER lægger information om 

dette på vores hjemmeside og informerer om dette på landbrugsseminarerne. 

 

Erhvervet udtrykte ønske om, at ortofoto bliver offentliggjort tidligere, og at landmanden 

tidligere får svar på ansøgninger fra den nationale reserve. Dette er tilpasninger som skal ske i 

vores IT opsætning og vi undersøger mulighederne for at imødekomme ønskerne.    

 

Markveje ud af blok 

NAER redegjorde for, at vi skal være opmærksom på en ny praksis, hvor markveje skal tegnes 

ud af markblokke i IMK. Dette er en konsekvens af en udmelding fra Kommissionen. 

  

Erhvervet gav udtryk for at det er unødigt besværligt og ikke i tråd med tanken om forenkling. 

NAER er enige i dette, men EU-kommissionen vil ikke ændre holdning. NAER informerer om 

denne ændring på landbrugsseminarene i januar.  

 

Kommunikation og Landbrugsseminar 2016 

NAER gennemgik dagsordenen for landbrugsseminarerne 2016 og vores kommunikationsplan. 

  

Erhvervet understreger, at der er stor risiko for, at landmændene pløjer deres arealer med 

permanent græs op. NAER skal målrette kommunikationen for at undgå, at landmændene ikke 



gør dette, så vi holder os over landekvoten for permanent græs. NAER overvejer derudover at 

lægge en detaljeret forklaring af beregningen af landekvoten for permanent græs på vores 

hjemmeside. 

 

Orientering v. Sarah. 

Sarah fortalt kort om flytningen af halvdelen af styrelsens medarbejdere fra København til 

Augustenborg og Tønder.  

  

Støtteberettigede græsarealer 2016 

NAER fremlagde de lempelser der sker for støtteberettigede græsarealer i 2016. Gruppen 

diskuterede konsekvensen af, at der fremover er en bred fortolkning af, hvad der kan være 

landbrugsarealer. 

 

Status kontrol 

En kort status hvor NAER redegjorde for, at alle kontroller er færdige inden første 1. 

december, så NAER kan starte udbetalingen af den direkte arealstøtte. 

 

Efterafgrøder 

NAER gennemgik efterårets udfordringer med etablering og kontrol af efterafgrøder. Erhvervet 

forventer ikke, at landbrugeren vil udlægge efterafgrøder i 2016 i samme omfang, som de 

gjorde i 2015. Det skyldes, at det er for usikkert at opfylde MFO-kravene ved kun at benytte 

sig af MFO-efterafgrøder. De forventer, at landmændene i højere grad vil kombinere de 

forskellige muligheder for MFO. Erhvervet påpeger, at det er vigtigt at evaluere 

trappemodellen, så den tager hensyn til, at der kan være N-mangel på de marker, hvor 

afgrøder etableres. 


