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1. Status på ansøgningsrunden 2016, ØA og PLG 

Vi har udbetalt i 96,7 procent af sagerne på tværs af alle udbetalingsanmodninger for LDP-arealordningerne 

for 2016. Alle sager om Pleje af Græs og MVJ-tilsagn er behandlet. På tværs af de økologiske 

arealtilskudsordninger er 9 ud af 10 sager færdige. Vi har under 300 sager tilbage per 1. september 2017. Vi 

regner med at være færdige med de sidste sager i oktober 2017 og har fuld fokus på at få udbetalt de 

resterende penge.  

 

Vi er parate til at skrive en erklæring til landmænd om, at der er penge på vej, hvis deres bank ønsker 

yderligere oplysninger om støtten. Hvis man har behov for et brev om den forventede udbetaling, kan man 

sende en mail til arealtilskud@lbst.dk. 

 

2. Status på ansøgningsrunden 2017 

Sagsbehandlingen af fællesskemaer fra 2017 er kommet godt i gang, på trods af at der er kommet mange nye 

medarbejdere i Landbrugsstyrelsen. Niveauet er det samme som sidste år. Det går også godt med den fysiske 

kontrol. Vi er længere fremme, end vi var i 2016 – 41 procent af kontrollerne er allerede afsluttet. 

 

Vi regner med at nå udbetalingsmålet for grundbetaling i 2017. Vi har ikke en prognose for udbetaling af 

tilsagn. 

 

Vi har fokus på at lukke genberegningssagerne forud for udbetalingen 2017, så landmændene får deres 

penge. 

 

3. Tast selv-service og IMK 

Vi arbejder på at udvikle nye lister over betalingsrettigheder med et nyt og mere hensigtsmæssigt layout. Det 

nuværende layout er ret besværligt at arbejde i. 

 

Enkelte kontrolsager hænger i systemet, fordi kontrolrapporten medtager en hel del overflødige oplysninger. 

Kontrollørerne holder dem tilbage, indtil kontrolrapporten er korrekt. 

 

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

Arbejdet med vores projekt om automatiske udbetalinger og 1:1-indtegninger skrider fremad, og vi er ved at 

være klar til at kunne gå i gang med en egentlig kravspecifikation. Der er fortsat nogle væsentlige 

udeståender i forhold til, hvordan vi håndterer små ikke-støtteberettigede arealer i marken under Pleje af 

græs-ordningen. Her arbejder vi både på at kunne bruge markblokkens støtteprocent på alle typer af 

tilsagnsarealer og en mulig udvidelse af det støtteberettigede areal, således at mindre vandhuller, buskads 

m.m. også betragtes som støtteberettiget og dermed ikke skal tegnes ud af marken.  

 

Vi har to gange haft møder med L&F, Seges og nogle konsulenter med særlig interesse i dette og vil fortsætte 

dialogen i denne gruppe i den videre proces.  

 

5. MFO-markbræmmer 

MFO-markbræmmer skal indtegnes som selvstændige marker i IMK med samtidig angivelse af en 

afgrødekode for MFO-markbræmmer. De skal indtegnes med en bredde på 1-20 meter og være berettigede til 

grundbetaling med opfyldelse af et minimumsaktivitetskrav. Til opfyldelse af minimumsaktivitetskravet kan 
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man vælge enten at afgræsse arealerne og tage slæt på arealerne eller at jordbehandle samt iså en 

blomsterblanding. Minimumarealet for MFO-markbræmmer er 100 m2. 

 

Vi har haft et faktaark om MFO-markbræmmer i høring, som vi retter til ud fra de kommentarer, vi har fået 

fra teknikergruppen. Reglerne kommer i offentlig høring her til efteråret i forbindelse med høringen af 

Grundbetalingsbekendtgørelsen og Fællesskemabekendtgørelsen.   

 

Eksisterende MFO-randzoner skal ikke længere anmeldes med et kryds i fællesskemaet. De skal fremover 

indtegnes som selvstændige marker. Vi arbejder på at gøre tegneredskaberne i IMK så brugervenlige som 

muligt. 

 

6. Efterafgrøder – frister 2018 

Fristerne for at så efterafgrøder er udskudt for tredje år i træk. LBST orienterede om behovet for at finde en 

fremadrettet løsning i overensstemmelse med kommissionens regler. LBST nedsætter en taskforce med 

deltagelse fra erhvervet med henblik på at afdække mulighederne for en mere smidig håndtering af 

udfordringen. Teknikergruppen blev samtidig opfordret til også at komme med løsningsforslag.  

 

7. Pant i betalingsrettigheder 

En dom fra Vestre Landsret siger, at pant i betalingsrettigheder skal tinglyses, og at vores notificering ikke er 

tilstrækkelig. Vi er ved at afklare, hvad vi skal gøre, og hvordan landmændene skal forholde sig. Vi regner 

med snart at melde ud, hvad der kommer til at gælde fremadrettet. 

 

8. Kommunikation, herunder tidsplan for høringer 

Vi gennemgik kommunikationsplanen og tidsplanen for høringer af bekendtgørelser og vejledninger.  

 

9. Eventuelt 

Erhvervet spurgte efter en status for o-blokke i 2018. Vi giver en status på det næste teknikermøde. 

 

Erhvervet spurgte, om det er muligt at modtage indkaldelse af gødningsregnskaber, husdyrindberetning og 

sprøjtejournal i Tast selv-service. Vi svarede, at indkaldelsen kommer i postkassen i år. Leverandørregister 

for gødningsleverancer har også en indkaldelse, men den kunne ikke sendes til Tast selv-service i år, fordi en 

del af de personer, der skal modtage den, ikke benytter fællesskemaet eller Gødningskvote- og 

Efterafgrødeskemaet. Det er en problematik, vi er ved at se på. Erhvervet ønsker gerne en indgang, fx E-boks, 

men her er der en række hensyn, Landbrugsstyrelsen skal veje op mod hinanden. En løsning ligger ikke lige 

for i den nærmeste fremtid. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 8 med 

videolink. 


