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1. Status på ansøgningsrunden 2016 

Den samlede status på LDP-ordninger pr. 21 april er, at 82,7 procent af sagerne er færdigbehandlet. Vi 

forventer at have omkring 300 udestående sager på Økologisk Arealtilskud 30. juni 2017. Vi forventer 

desuden, at vi er færdige med at udbetale miljø-og økologitilskud, bortset fra enkelte komplicerede sager. Vi 

sigter efter, at alle sager på Økologisk Arealtilskud er udbetalt 1. september 2017. 

 

Vi har færdigbehandlet 39.568 af ansøgningerne om grundbetaling for 2016. Vi har pr. 21. april 2017 43 

udestående sager. Vi forventer, at alle ansøgere har modtaget grundbetaling 30. juni 2017. 

 

2. Status på ansøgningsrunden 2017 

Vi havde modtaget 38.757 fællesskemaer 21. april 2017. Det er knap 1.000 færre end sidste år på samme 

tidspunkt, men det tilskriver vi strukturudviklingen.  

 

1048 landmænd har været berørte af problemer med de såkaldte 0-markblokke. De kunne ikke indsende 

marker med x i ”ja” for GB for marker med en støtteprocent på 0. Kundecentret har ringet til de berørte 

landmænd for at hjælpe dem. 

 

Vi mangler lige nu (25. april) at behandle 2.686 markblokændringer. De har en liggetid på 9 dage, hvilket er 

under de 10 dage, vi lover. 

 

I den sidste uge af ansøgningsrunden modtog Kundecentret 1775 opkald. I de øvrige uger modtog de 216 til 

720 opkald om ugen. Den gennemsnitlige ventetid lå på under 2 minutter i hele ansøgningsrunde, bortset fra 

i den sidste uge, hvor den lå på 3 minutter. 

  

3. Tast selv-service og IMK 

Vi beklager, at vi i ansøgningsrunden på et tidspunkt sagde, at man skulle bruge en ny version af Firefox, og 

derefter sagde, at man skulle bruge en gammel. 

 

Vi er opmærksomme på, at der opstod problemer med Tast selv-service efter servicevinduer. Vi er desværre 

nødt til at have servicevinduer i ansøgningsrunden, fordi ansøgningsrunden strækker sig over forholdsvis 

lang tid. I 2018 vil vi forsøge at have færre servicevinduer og undgå, at de ligger sent i ansøgningsrunden. 

 

Brugerne af Tast selv-service er blevet bedre til at sende fejlmeldingsblanketter. Det hjælper os med at finde 

fejl hurtigt. 

 

Erhvervet savner flere udmeldinger om, hvordan systemet virker. Vi arbejder på at gøre Driftsstatus bedre.  

 

4. Status for målrettede efterafgrøder 

Vi ved endnu ikke, om der kommer et obligatorisk krav om, at landmænd skal etablere flere efterafgrøder.  

 

8. Kommunikation 

Vi gennemgik kommunikationsplanen. Erhvervet ønskede en nyhed om, at vi lukker for rettighedsoversigten. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 13. juni 2017 kl. 9.30-13.15 i mødelokale 1 med 

videolink. 


