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1. Velkomst 

Enhedschef Adam Grønlykke Mollerup bød velkommen til årets første heldagsteknikermøde, og den 

nyansatte EU-direktør Jacob Nielsen præsenterede sig selv. Bagefter talte Jacob om, hvordan 

teknikergruppen fungerer som et vigtigt bindeled mellem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og landmændene. 

 

2. Status på ansøgningsrunden 2016 

Vi har pr. 13. juni 2017 afsluttet udbetaling af grundbetaling – på nær fem sager – vi har udbetalt i 97,3 

procent af sagerne om Miljøtilskud, og vi har udbetalt i 98,1 procent af sagerne om Miljøbetinget 

Tilskud/Omlægningstilskud.  

 

Desværre er sagerne om Økologisk Arealtilskud fortsat forsinkede. Vi har foreløbigt udbetalt i 66,3 procent af 

sagerne.  Vi har fuld fokus på sagsbehandlingen og har iværksat flere initiativer, så vi hurtigere kan blive 

færdige. Der er fx 49 medarbejdere, der arbejder med Økologisk Arealtilskud, mod 23 medarbejdere sidste 

år.  

 

3. Automatiske udbetalinger/1:1-indtegning i 2019 

Vi arbejder på at kunne bruge markblokkens støtteprocent på alle typer af tilsagnsarealer og ikke kun på 

arealer med permanent græs. Vi overvejer en løsning, hvor vi ikke skal opdatere tilsagnene til den aktuelle 

markinddeling, men nøjes med at se på den geografiske indtegning for at finde ud af, om hele tilsagnet er 

tegnet ind. Målet er, at de fleste sager skal gå automatisk igennem. 

 

4. Status på ansøgningsrunden 2017 

Vi har i alt modtaget 39.551 fællesskemaer. Heraf kommer 32.579 fra konsulenter, og 6.972 kommer fra 

personer, der ikke er konsulenter. Der er færre bedrifter i forhold til 2016, og der er søgt støtte til et mindre 

areal. Vi mener, det skyldes den almindelige strukturudvikling. 

 

I 2017 er der flere, der overholder de grønne krav end i 2016, og det anmeldte areal med blomsterbrak er 

fordoblet. Desuden er der langt flere, der har søgt støtte til unge nyetablerede landbrugere. 

 

I forhold til ændringsforslag til markblokke, så er målsætningen, at de bliver behandlet senest 10 dage efter 

modtagelsen. Behandlingstiden i 2017 er inden for målsætningen på langt de fleste ændringsforslag. 

 

Ventetiden på telefonopkald blev i ansøgningsrunden holdt under målsætningen på 2 minutter på 1. linje, 

undtagen i uge 13 og uge 16. Den gennemsnitlige ventetid på 2. linje var under målet på 2 minutter i hele 

perioden. 

 

5. Tast selv-service og IMK i 2018 

Der opstod problemer med tast selv-service efter servicevinduer i ansøgningsrunden i 2017. I 2018 vil vi 

forsøge at have færre servicevinduer og undgå, at de ligger sent i ansøgningsrunden.  

 

Vi er opmærksomme på, at vi skal blive bedre til at opdatere driftsstatus. Kunderne skal hurtigt have besked, 

når der opstår et generelt problem i Tast selv-service. Det er vigtigt, at vi modtager fejlmeddelelser, og at de 

er så detaljerede som muligt, gerne med skærmdumps. På den måde kan vi hurtigere få et billede af omfanget 

af problemet, vi kan hurtigere løse problemet, og vi kan nemmere skrive om problemet på driftsstatus. 

 



Vi diskuterede forskellige løsningsforslag i forbindelse med de såkaldte 0-blokke. En del landmænd kunne 

ikke indsende marker med x i ”ja” for GB for marker med en støtteprocent på 0. En af løsningerne kunne 

være, at kunderne får besked, når en markblokændring i en 0-blok er lavet, og at kunderne herefter har en 

frist på et antal dage til at genindsende de marker, der var problemer med.  

 

6. Målrettede efterafgrøder 

Der kommer ikke noget krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2017. Vi arbejder på at forbedre 

ansøgningsrunden for målrettede efterafgrøder, så der fremover er mindre risiko for et obligatorisk krav, når 

ansøgningsrunden er overstået. Vi bevarer først til mølle-princippet, men således at ID15-områderne bliver 

styrende i forhold til placeringen af indsatsområderne. De vil således lukke for ansøgning, når indsatsbehovet 

i forhold til grundvand er nået, med mindre der også er et indsatsbehov i området til kystvand. 

 

Læs nyheden om, at landmænd undgår et obligatorisk krav 

 

7. Ændringer til grundbetaling 

Der er kommet nogle ændringer til bekendtgørelsen om grundbetaling. Den vigtigste ændring er, at slåning 

er blevet forbudt på arealer med MFO-efterafgrøder. Det er dog tilladt at tage slæt på MFO-græsarealer. 

 

Læs nyheden om den ændrede bekendtgørelse 

 

8. Kommunikation 

Vi gennemgik kommunikationsplanen og talte om ønsker til de kommende landbrugsseminarer. 

 

9. Eventuelt 

Erhvervet kom med et ønske om, at vi laver et faktaark om, hvordan man opretter en ny kunde i Tast selv-

service. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 29. august 2017 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 8 med 

videolink. 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/maalrettede-efterafgroeder-er-i-hus/
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/landmaend-kan-fortsat-afgraesse-og-tage-slaet-paa-mfo-graesudlaeg/

