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Referat af teknikermøde 16. februar 2016 
 
Vibeke Møgelvang meddelte, at det fremover vil være Lotte Dige Toft, der er mødeleder. 
 
1. Status 2015 
Der mangler at blive færdigbehandlet 125 sager om direkte arealstøtte for 2015. Styrelsen har udbetalt 
tilskud til 53 procent af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud. Der er endnu ikke udbetalt tilskud til nye 
tilsagn om Pleje af Græs- og naturarealer. Udbetalingen af Økologisk arealtilskud fortsætter primo marts 
2016, mens udbetaling af Pleje af Græstilskud forventes at starte primo april. Læs, hvorfor udbetalingen er 
forsinket, i nyheden:  
 
Forsinkelser i udbetalingen af støtte til plejegræs og økoarealer 
 
2. Status 2016 
Lørdag den 13. februar var der indkommet 2900 ansøgninger, hvilket er bedre end sidste år. Vi er kommet 
godt fra start, men der har været problemer med IMK. Vi rettede en række mindre fejl 10. februar. 
Efterfølgende var der en blokerende fejl, som gjorde, at vi måtte lukke Tast selv-service 11 februar. 12. februar 
virkede Tast selv-service igen. Der har efterfølgende været enkelte udfald. 
 
Fejlmeldingsblanketten er en succes. Den bliver brugt, hvilket betyder, at IT kan reagere hurtigere. Mange 
fejlmeldinger har drejet sig om rettigheder – de fleste er rettet.  
 
Det blev meddelt, at der var mandet op på telefonbetjeningen, hvor man nu kan blive ringet op. Via 
indgangsmenuen bliver man kanaliseret det rigtige sted hen 
 
Vi har fået 1700 markblokrettelser. Vi håber på at komme ned på en behandlingstid på 2-3 dage. 
 
3. Status for N-kvoter 
Vi lægger de forhøjede N-kvoter ind i tast selv-service, når bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse af 
gødning er klar. 
 
4. Afgrødekoder Miljø-græs 
Erhvervet gjorde opmærksom på, der var problemer med forståelse af reglerne for, hvornår et areal skal 
anmeldes som areal i omdrift eller som permanent græs, herunder at tilsagnsarealer, der har ligget i græs i en 
årrække, kan blive til omdrift. 
 
Styrelsen havde lavet et udkast til en faglig nyhed om, hvilke afgrødekoder der skal anvendes for miljøtilsagn. 
Læs den endelige nyhed her: 
 
Nu tæller græsarealer med miljøtilsagn som omdriftsarealer 
 
5. Status genoptagelsessager 
Vi efterlyser stadig sager om afslag på arealstøtte til arealer med lufthavne, lysåbne arealer i skov og 
rekreative arealer for årene 2005-2015. Nogle landmænd kan nemlig have fået en forkert afgørelse, fordi EU-
domstolen har slået fast, at disse arealer kan være støtteberettigede. Vi er ved at undersøge, om vi også kan 
hjælpe de landmænd, der ikke har søgt støtte for arealerne.  
 



6. Opfølgning på betalingsrettigheder og krav om at være aktiv landbruger 
11. februar blev der sendt en nyhed ud om at være aktiv landbruger. Styrelsen har bedt EU-Kommissionen 
om at afklare, hvor lang tid man skal råde over et landbrugsareal, og hvad man skal foretage sig på arealet 
for, at man kan regnes som aktiv landbruger. Det er et krav, at man er aktiv landbruger, når man køber eller 
lejer betalingsrettigheder under ordningen grundbetaling. Læs nyheden her: 
 
EU-Kommissionen skal forklare, hvornår man kan få overdraget betalingsrettigheder 
 
7. Kommunikation 
Vi talte om et udkast til nyhed om producentskifte for arealer med tilsagn om ØA og PLG og et udkast til en 
guide kaldet Bedste praksis, som er en vejledning i, hvordan man hurtigt kommer igennem en ansøgning. 
Konsulenterne er velkomne til at skrive ind med kommentarer. 
 
Derudover blev der fremlagt et udkast til et faktaark om vildttiltag, hvad landmanden kan gøre, fx 
vildtstriber, hvad betingelserne er, og hvad man kan gøre ekstra. 
 
8. Eventuelt 
Erhvervet talte for, at man udvidede muligheden for at tildele betalingsrettigheder fra den nationale reserve. 
Styrelsen undersøger mulighederne. 
 
Næste møde i Teknikergruppen bliver tirsdag den 29. marts kl. 10-12 i mødesal 8 (med 
videolink). 


