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Teknikermøde 10. oktober 2017  

Pkt. 1 Status på ansøgningsrunden 2016 – Miljø- & Økologitilskud   
LBST gav en kort status på ansøgningsrunden. Vi er færdige med miljøtilsagn og mangler 80 økologi 

udbetalingssager, som vi forventer at være færdige med ultimo oktober. Derudover er der 28 sager med 

manglende indberetninger i 2016, som ikke venter på producentskifte. Niveauet svarer til tidligere år. 

 

Pkt. 2 Status på ansøgningsrunden 2017 
Sager som er færdigbehandlet pr. 10. oktober: 

84,3 % af sager på Grundbetalingen. Disse afventer beregning af støttebeløb. 76 % af nye tilsagn med økologi 

og 91 % af nye tilsagn med pleje af græs. 431 ansøgninger om force majeure færdigbehandles medio november. 

Man er ikke startet på ekstrarunden endnu, men der kan oplyses, at der i år er rigtig mange, som har søgt. Der 

kommer snart en pressemeddelelse om dette.  

 

Producentskifter fra 2016 er helt færdigbehandlet. For 2017 er der behandlet 60 % på Økologi og man mangler 

68 producentskifter på miljøsiden. Erhvervet spurgte til, om vi blev færdige til 1. februar, og det regner vi 

stærkt med.  

 

Pkt. 3 Tast Selv og IMK 

IMK:  

20 kontrolsager for målrettede efterafgrøder er med i et testprojekt, hvor de afgøres ved hjælp af 

satellitbilleder. Hvis billederne ikke er gode nok, udfører vi fysisk kontrol. Der er herudover i alt 60 sager 

udtaget til kontrol. Erhvervet sagde hertil, at retssikkerheden skal være i orden, og ved den mindste tvivl skal 

der foretages en fysisk kontrol. Der bliver sendt høringsbreve ud den 17. oktober. Erhvervet mente, at 

høringsfristen på 8 dage er for kort tid, det burde være 14 dage. Hertil svarede LBST, at kort frist var 

nødvendig, hvis landmanden skal have tilbud om fysisk kontrol inden oppløjning. [Opfølgning: Det viste sig, 

at billederne ikke var gode nok, og der blev derfor kørt fysisk kontrol på de 20 sager.] 

 

LBST orienterede om Ortofotos. Det har været dårligt vejr, og det har været svært at få billeder. Det er kun 

forårsbillederne som er landsdækkende. 1. oktober er vi stoppet med at flyve, og ca. 80 % kan sammenstykkes 

til 1. februar 2018. Erhvervet påpegede, at det dårlige vejr også skal tages i betragtning ved vores 

sagsbehandling af vores kontrolsager.   

 

Tast selv-service: 

35.000 gødningsbreve er i år blevet sendt via Tast Selv Service og ikke via E-Boks. Det har ikke været optimalt, 

og der har været en del problemer med styring. Erhvervet havde en bemærkning til vores gødningsbreve, at 

det var vigtigt at vores emnefelt var korrekt, og spurgte til om vi fremadrettet bruger Brevboks eller E-Boks? Vi 

vil fremadrettet bruge vores egen Tast Selv boks. Det er også det, som landmanden ifølge erhvervet vil 

foretrække, da de er trætte af E-Boks.  

 

Lister i Tast selvs-service: 

Erhvervet ønskede, at kunne trække en liste over manglende gødningsregnskaber. Det kigger vi på. 
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Der er brug for en enkel og let generér bar oversigt over betalingsrettigheder med alle ansøgere, som ikke kan 

ændres. Det skal være let for landmanden evt. en PDF-løsning.  

 

Flytning til Statens IT: 

LBST orienterede om udflytningen af vores basisdrift af serverer til Statens IT (SIT). Fagsystemer flyttes ikke 

til SIT, men fejlrettelser skulle ikke tage længere tid, da SIT vil overvåge vores servere som nu, men 

fejlmeldingen skal ske til SIT. Udflytningen vil ske i perioden 1. november – 1. februar.  

 

Sprøjtejournaler: 

Erhvervet spurgte, hvorfor skal vi bruge landmandens NemID, for at komme ind i deres sprøjtejournal. LBST 

svarede hertil, at det er flyttet over i Miljøstyrelsen, men vi vil gerne tage en snak med dem, så det bliver 

nemmere, og så man stadig får en kvittering for indsendte sprøjtejournaler. Erhvervet ønsker, at vi 

viderebringer deres kritik, og at der er et stort behov for koordinering.  

 

Pkt. 4 Håndtering af servicevinduer i ansøgningsrunden samt åbningstider for telefoner og 

fejlhåndtering 

LBST fortalte, at der var mulighed for en gruppe med specifikke konsulenter kan komme ind på forhånd efter 

et servicevindue for at tjekke op på, at alt er som det skal være. Signe laver et udkast til næste møde, hvad vi 

tænker med test af servicevinduer.  

 

LBST orienterede om de planlagte åbningstider i ansøgningsrunden og op til risterne. Erhvervet havde et 

ønske om udvidet åbningstider omkring åbningen af ansøgningsrunden. Der blev spurgt til, om man ikke 

kunne få en hotline for konsulenter, så de ikke skulle sidde i kø. Driftsstatus skal opdateres hurtigere end nu. 

LBST svarede hertil, at vi er ved at kigge på et hurtigere flow.  

 

Pkt. 5 Orientering om proces for ansøgning i 0-blokke i 2018 

Man kan søge til 0-blokke efter samme model som i 2017, hvor man skal genindsende sin ansøgning. 

Erhvervet ønsker tal for, hvor mange der ikke har reageret på brevet og derved ikke søgt om 0-blok. Erhvervet 

ønsker en liste over 0-blokke, så de kan sende dem ind målrettet og før den 1. februar. LBST opfordrede til at 

alle ændringsforslag kommer ind så hurtigt som muligt.  

 

Pkt. 6 Udformning af aktivitetskrav på græs- & brakarealer i 2018 

LBST spurgte til, om nogen havde forslag til, hvordan vi ændre aktivitetskravet for 2018? 

Vi fik følgende forslag: 2-årigt slåningskrav, større fleksibilitet på kalenderåret for brakarealer og græsarealer, 

fx vintergræsning, at man kunne slå allerede fra den 1. juni.  

 

Pkt. 7. Kommunikationsbehov vedrørende fosforopgørelser i gødningsregnskabet  

Har I brug for mere information end det, som ligger på hjemmesiden nu? Hvad kan vi gøre mere? 

Regnskaberne for 2018 er sat op og åbnet pr. 1. oktober. Der blev sagt, at der mangler et overblik. Der er 

måske også et andet behov for de landmænd, som ikke bruger konsulenter.  

 

Pkt. 8 Landbrugsseminarer – kommentarer til dagsorden 

Erhvervet ønskede, at lister om betalingsrettigheder kom med på dagsordenen, ligesom L&F ønskede at få 0-

blokke med. LBST spurgte, om eftermiddagen var spildt? Hertil var svaret, ja hvis der kommer indhold i 

MOF2019 punktet, så er eftermiddagen spild af tid.  

 

Pkt. 9 Kommunikation  

Information om senere udbetalings i 2018 ved græsudlæg i majs sendes til dem, som har græsudlæg i år. 

Erhvervet ønskede målrettet orienteringsbrev ud til pengeinstitutterne eventuelt via Finans Danmark.  

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Erhvervet orienterede om, at faktaark og link til aktiv landbrugere mangler. Faktaark om MFO-bræmmer 

mangler på vores hjemmeside. Kommunikationsplanen bør indeholde LDP-nyheder.   


