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1. Velkomst ved Sarah Børner 

Status for udbetaling: Målet for grundbetaling og grøn støtte er nået med udbetaling af 92,5 % af 

ansøgningerne 2. december. På de øvrige ordninger starter udbetalingen hurtigst muligt. Sagsbehandlingen 

af rettighedsoverdragelser til ikke-aktive landbrugere er gået i gang ultimo november. 

 

Vi modtager dagligt ca. 55 ændringsforslag til markblokke, som sagsbehandles sideløbende med, at vi retter 

markblokke i den 3-årige opdateringscyklus. 

 

Der er nu 200 personer, der arbejder i Augustenborg. I sommeren 2017 er der 320 personer, dvs. hele 

Produktion. 

 

Der er nedsat en regelforenklingsgruppe, hvor NaturErhvervstyrelsen samarbejder med Landbrug & 

Fødevarer og Seges.  

 

Erhvervet stillede spørgsmål om formålet med teknikergruppen. Sarah slog fast, at teknikergruppen er et 

stort aktiv for styrelsen. Gruppen bidrager væsentligt til at forenkle hverdagen for landmænd og konsulenter. 

Efter nytår drøfter vi kommissoriet for teknikergruppen som selvstændigt dagsordenspunkt.  

 

Svartidsmålene for Tast selv-service i 2017 er de samme som i 2016. Gruppen fik udleveret en oversigt over 

planlagte opdateringer af systemet. Der er lagt et ekstra antal ind til åbning af ansøgningsrunderne for 

målrettede efterafgrøder. 

 

2. Efterafgrøder i 2017 og minivådområder 

Per F. Ahle og Steen Bonde holdt et oplæg om målrettede efterafgrøder. Der skal være mindst 145.000 ha 

efterafgrøder i 2017 og mindst 120.000 ha efterafgrøder i 2018. Der skal være et øget areal med 

efterafgrøder, fordi landmændene har fået lov til at gøde mere. Hvis kvoten ikke opfyldes igennem de 

frivillige målrettede efterafgrøder, skal den opnås igennem de obligatoriske målrettede efterafgrøder.  

 

Erhvervet stillede spørgsmål til ordningen og til opsætningen i Fællesskema og IMK. Gruppen kom frem til, 

at der er behov for at kunne holde sig opdateret fra dag til dag om ledige ha i hvert enkelt ID-15-område. Vi 

ser på, om vi kan imødekomme dette behov. 

 

Det er vigtigt med klare betegnelser i kommunikationen. Fx bør vi efter gruppens opfattelse ikke kalde de 

målrettede efterafgrøder for ”frivillige efterafgrøder”, idet dette for erhvervet betyder efterafgrøder helt uden 

bindinger eller begrænsninger på artsvalg, pløjetidspunkt, gødskning m.m. 

 

3. Tast selv-service og IMK 2017 

Signe Blegmand fortalte om tilfredshedsundersøgelsen for Tast selv-service. Undersøgelsen viste bl.a. en 

stigende tilfredshed blandt konsulenterne, men også at der er punkter, hvor der ønskes forbedringer. 

 

Læs undersøgelsen her  

 

Signe gennemgik de nye tiltag i fællesskemaet for 2017. Tiltagene er bl.a. lavet på baggrund af nye regler og 

ordninger samt de workshops og brugertests, vi har gennemført sammen med følgegruppen for Tast selv-

service. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/#c6272


 

4. Hvornår er markveje støtteberettigede? 

Peter Eigaard holdt et oplæg om markveje. Da vi tidligere stillede spørgsmål til Kommissionen om, hvornår 

markveje er støtteberettigede, fik vi en rimelig hård fortolkning. Da vi senere stillede spørgsmål til 

Kommissionen, fik vi en lempeligere fortolkning. Da vi fortalte om markveje på landbrugsseminarerne i 

starten af året, var det altså på baggrund af den hårdere fortolkning. Læs mere i denne nyhed: 

 

Flere markveje er igen støtteberettigede til grundbetaling og Økologisk Arealtilskud   

 

5. Sanktionsberegning med fokus på gult kort 

Isabel Queck og Anders Westergaard Kristensen fortalte om de nye sanktionsregler. Inden mødet sendte vi to 

faktaark ud, vi har lavet om emnet. Erhvervet foreslog følgende ændringer: Der skal et bedre eksempel i 

faktaarket om gul kort-ordningen, det skal forklares, hvad gult kort er, og der skal stå, at kortet kun gælder 

første gang, man har en arealafvigelse. 

 

6. Dagsorden til landbrugsseminarerne 

Vi gennemgik kort dagsordenen for landbrugsseminarerne, som vi sendte til gruppen inden mødet. 

 

7. Ny møderække og eventuelt 

Vi har sendt en ny oversigt over teknikermøder til gruppen. Vi har lagt flere møder i kalenderen, end vi først 

havde planlagt, fordi vi regner med, at de nye regler om efterafgrøder kommer til at fylde en del. 

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 20. december 2016 kl. 13-15.00 i mødesal 4 med 

videolink. 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/flere-markveje-er-igen-stoetteberettigede-til-grundbetaling-og-oekologisk-arealtilskud/

