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1. Præsentationsrunde 

Adam Grønlykke Mollerup, som er den nye enhedschef i Direkte Betalinger, bad om en præsentationsrunde, 

så han kunne få et klart billede af deltagerne i teknikergruppen. 

 

2. Status ansøgningsrunden 2016 

99,8 procent af sagerne om grundbetaling er færdigbehandlet. I forhold til Økologisk Arealtilskud og Pleje af 

græs, er vi færdige med 80 procent af sagerne, og vi regner med at være færdige med alle sagerne 1. juli 2017. 

 

3. Status ansøgningsrunden 2017 

27. marts havde vi modtaget 23.267 fællesskemaer. Vi regner med at modtage 85 procent af ansøgningerne 

fra konsulenter og 15 procent fra landmænd. 

 

Kundecentret modtager 400-500 opkald om dagen, hvilket er betydeligt flere end sidste år i samme periode. 

Opkald om målrettede efterafgrøder udgør kun en lille del af opkaldene. 

 

Lige nu mangler vi at behandle 1.200 ændringsforslag til markblokke. Liggetiden på ændringsforslag er nede 

på 6 arbejdsdage. Erhvervet roste os for, at vi ringer til konsulenter, når vi modtager mærkelige 

ændringsforslag. 

 

4. Tast selv-service og IMK 

Det går generelt godt med Tast selv-service og IMK. Vi har kun registreret få fejl, og når der har været fejl, 

har vi løst dem hurtigt. Nogle konsulenter har oplevet, at IMK fryser. Dette kan skyldes browseren, hvis man 

bruger en ældre version af Internet Explorer. Vi arbejder på at kunne understøtte den nyeste version af 

Firefox, og vi opfordrer desuden konsulenter til at give os konkrete oplysninger, når der er problemer med 

IMK, så vi kan lave en fejlsøgning. 

 

5. Opfølgning på møde om målrettede efterafgrøder 3. marts 

Vi diskuterede, om vi skulle fortsætte med først til mølle-princippet. Vi arbejder på, at der ikke kan komme et 

obligatorisk krav i 2018, hvis der er nok der søger om støtte til målrettede efterafgrøder. 

 

6. Orientering om projekt med automatiske udbetalinger på LDP-arealordninger 

Direktionen i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har bedt om, at udbetalinger på LDP-arealordninger sker 

automatisk, så landmændene kan få deres penge hurtigere. Men EU-kommissionen kræver præciseringer i 

indtegningerne, og det besværliggør automatiske udbetalinger. Vi prøver at finde en løsning til 

ansøgningsrunden 2019. 

 

7. Markbræmmer som nyt MFO-element sammen med randzoner 

Randzoner bliver til markbræmmer i 2018. Markbræmmer kan ligge alle steder på marken. De må højst være 

20 meter brede og formentlig mindst 1 meter brede. Der gælder de samme regler for markbræmmer som for 

brak. 

 

8. Kommunikation 

Vi gennemgik de nyheder, der kommer i den nærmeste fremtid. Erhvervet bad om løbende nyheder om 

Målrettede Efterafgrøder. 



 

9. Eventuelt 

Erhvervet ønsker, at der fremover kommer en repræsentant fra Arealtilskud med til teknikermøderne. 

 

Vi talte om indberetning af arealer med brødhvede i Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. Erhvervet bad 

om lister over de ansøgere, der skal indberette brødhvede i dette skema. Listerne er efterfølgende sendt til 

Seges og Foreningen af Private Planteavlskonsulenter. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 25. april 2017 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 8 med 

videolink. 


