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Referat af Teknikermøde den 18. januar 2016 

 

1. Status på ansøgningsrunden 2015 

NaturErhvervstyrelsen gav en status på udbetalingerne for 2015, herunder forsinkelsen af 

udbetaling af de miljø- og økologitilsagn, der er givet i 2015, hvor udbetalingen først går i gang i 

april måned 2016. 

 

Erhvervet kommenterede de inddragelsesbreve, som blev sendt ud lige omkring nytår. Dels 

ønskede erhvervet, at de var kommet ud kort efter udbetalingen, så de straks kunne gå i gang 

med at indsende overdragelser af betalingsrettigheder. Dernæst var det uhensigtsmæssigt, at 

brevet til henv. ejer og forpagter kom forskudt, så den pågældende landmand/ansøger ikke kunne 

tage stilling til de to breve samlet. Desuden var det ikke nemt at forstå, hvad klagefristen i 

virkeligheder var. NaturErhvervstyrelsen er enig, at det vil være mere hensigtsmæssigt at gøre 

som foreslået. 

 

2. Tast selv service og IMK 2016 

Betalingsrettigheder 

Erhvervet ønskede i højere grad at blive inddraget i forbindelse med den nye regel om, at man skal 

være aktiv landbruger for at erhverve betalingsrettigheder. Der kom forskellige forslag til 

håndtering af reglen, bl.a. et afkrydsningsfelt i overdragelsesskemaet. Der er efterfølgende holdt 

møde om dette den 9. februar 2016. 

 

Erhvervet var kritisk over for, at vi ikke længere sender orienteringsbrev om, at en midlertidig 

overdragelse snart udløber. NaturErhvervstyrelsen anførte, at konsulenterne kan få overblik over 

de midlertidige overdragelser ved at trække en liste i Tast selv-service. 

 

Internet Markkort 

Erhvervet påpegede, at den nye regel om, at markveje skal tages ud af markerne, når de har 

ligget samme sted i mere end et år, vil medføre, at landmændene flytter deres kørespor hvert år.  

 

Erhvervet udtrykte tilfredshed med den nye brugerflade i IMK. Dog er den nye brugerflade visse 

steder er layout-mæssigt ringere end den gamle, fx ved valg af markkort og farver i visse 

korttemaer. Vi er opmærksomme på dette og retter det, når det er muligt.  

 

3. Kommunikationsplan og resultatkontrakt. 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om disse. Generelt fastholder vi i resultatkontrakten 

målsætninger for udbetaling, telefonbetjening og kundetilfredshed, så målene er de samme i 2016 

som i 2015. Dette skyldes potentielle problemer med at fastholde medarbejderne efter beslutning 

om flytning af deres arbejdsplads til Sønderjylland. Vi er dog i gang med at rekruttere 

medarbejdere i det Sønderjyske, så påvirkningen på udbetalingen kan minimeres. Målene for 

svartider i Tast selv-service er strammet. 
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4. Sprøjtejournalindberetning 

Sprøjtejournalindberetningen flytter fra NaturErhvervstyrelsen til Miljøstyrelsen. Erhvervet 

tilkendegav, at de ikke ønsker ændringer i den måde, som konsulenter og landmænd skal tilgå 

systemet. Det fungerer p.t. tilfredsstillende. 

 

5. Kommende møder 

NaturErhvervstyrelsen har fremsendt mødedatoer 

 

6. Eventuelt 

Enkelte kommentarer vedr. lister over fuldmagter og print af betalingsrettigheder i Tast selv-

service. 


