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Ønsker fra teknikergruppen på møde 3. marts om ændringer i ordning om 
frivillige målrettede efterafgrøder i 2018 
 
 
På mødet i teknikergruppen 3. marts 2017 blev følgende forbedringsønsker fra erhvervet til den 

frivillige ordning om målrettede efterafgrøder drøftet: 

 

1. Erstatte ”først-til-mølle” princippet med en prioritering af ansøgninger efter 21/4 

2. Lukke for ansøgninger på ID15-niveau 

3. Ny rapport i CAP-TAS over placering af bedriftens arealer fra 2017 i ID15-områder 

(tilsvarende rapport fra landmand.dk) 

4. Mulighed for at søge målrettede efterafgrøder på dele af en mark frem for ansøgning til hele 

marker 

5. Mulighed for at angive et kvotetræk uden kompensation i stedet for ansøgning om frivillige 

efterafgrøder 

6. Mulighed for frit at kunne placere frivillige målrettede efterafgrøder indenfor ID15-området 

uden konsekvenser ift. kontrol 

7. Markering i FS på ansøgningssiden om mulighed for at søge tilskud til en mark 

 

 

Ad. 1 Erstatte ”først-til-mølle” princippet med en prioritering af ansøgninger efter 21/4 

Der er stillet forslag om at erstatte først-til-mølle princippet med en model, hvor ansøgningerne efter 

21. april prioriteres efter nogle udvalgte kriterier, som fx markens beliggenhed ift. grundvand- og 

kystvandsbehov eller markstørrelsen, eller er forholdsmæssigt fordelt. I maj måned, når prioriteringen 

er gennemført, sendes brev til alle ansøgere med en oversigt over, hvilke marker der kan få støtte til 

efterafgrøder, og hvilke marker/eller dele af marker, der har fået afslag.  

 

Erhvervet bemærkede, at nogle konsulenthuse har oplevet, at ”først-til-mølle” princippet har medført 

intern konkurrence konsulenthusene imellem samt udfordringer ift. at prioritere mellem kunderne. 

Derudover har først-til-mølle princippet også medført, at der er sendt en del ufærdige ansøgninger ind, 

som konsulenterne efterfølgende skal færdigbehandle. 

 

Til trods for disse ulemper ønsker erhvervet umiddelbart ikke at erstatte ”først-til-mølle” princippet med 

en prioritering af ansøgningerne efter 21. april. Dette skyldes, at hvis ansøgerne først får besked i maj, 

så risikerer konsulenten at skulle have fat i ansøgningen igen, hvis ansøger får afslag til tilskud på 

dele af sine marker. Derudover er det svært at fastsætte objektive prioriteringskriterier. En prioritering 

på markstørrelse (de største marker først) vurderes at være urimelig overfor mindre landbrug. Hvis 

man alternativt anvender en forholdsmæssig prioritering, vil der let opstå forvirring, da en ansøger 

med marker i flere områder risikerer at få forskellige nedskrivningsprocenter. Der blev ikke foreslået 

andre mulige prioriteringskriterier.  
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Deltagerne opstillede 2 forudsætninger for ovenstående: 

 Der skal kunne lukkes på ID15-niveau i forhold til grundvand, så der ikke kan opstå et 

obligatorisk krav, hvis der er udsolgt i et område. Hvis der er sikkerhed for, at der ikke kan 

komme et obligatorisk krav i ”udsolgte” områder, vil der ikke være samme pres på at komme 

først. Se mere om dette under punkt 2.  

 Ordningen kører kun i 2018. 

 

Ad 2. Lukke for ansøgninger på ID15-niveua 

Erhvervet har efterspurgt en model, hvor IT-systemet lukker for ansøgninger på ID15-niveau. Det blev 

klart på mødet, at denne model foretrækkes frem for en prioritering af ansøgningerne efter 21. april.  

 

En sådan model vil mindske nogle af ulemperne ved først-til-mølle princippet, som fx risikoen for 

overansøgning i nogle ID15-områder, hvormed andre ID15-områder indenfor kystvandoplandet bliver 

afskåret fra at søge, hvilket øger risikoen for et obligatorisk krav.  

 

Styrelsen vil arbejde videre med forslaget og undersøge, hvordan en model for lukning på ID15-niveau 

kan sættes op både fagligt og IT-mæssigt.  

 

 

Ad 3. Ny rapport i CAP-TAS over placering af bedriftens arealer fra 2017 i ID15-områder 

(tilsvarende rapport fra landmand.dk) 

Der blev ikke udtrykt ønske om, at der i CAP-TAS bliver stillet en rapport til rådighed, hvor 

landmanden kan se fordelingen af sine marker på ID15-områder samt behovet for efterafgrøder i 

området, jf. den rapport der findes på landmand.dk. 

 

Styrelsen vil dog se nærmere på muligheden for at lave en rapport, der indeholder mere opdateret 

data end rapporten på landmand.dk, som kan anvendes i ansøgningsrunden i 2018. Dette skyldes 

især hensynet til de ansøgere, der ikke anvender landmand.dk. 

 

 

Ad 4. Mulighed for at søge målrettede efterafgrøder på dele af en mark frem for ansøgning til 

hele marker 

Erhvervet har efterspurgt muligheden for, at der kan søges tilskud til målrettede efterafgrøder på dele 

af en mark, således at der på ansøgningssiden kan angives et areal, der er <= det indtegnede areal. 

Dette vil give landmanden en større fleksibilitet, fx til ikke at udlægge efterafgrøder på foragerne, 

samtidig med at markerne ikke skal opdeles.  

 

Styrelsen vil undersøge, om dette kan indarbejdes til 2018.  

 

 

Ad 5. Mulighed for at angive et kvotetræk uden kompensation i stedet for ansøgning om 

frivillige efterafgrøder 

Erhvervet ønsker, at man i stedet for at sende en ansøgning om frivillige efterafgrøder kan oplyse, at 

bedriften accepterer et kvotetræk, som kan indgå i opgørelse af et obligatoriske krav. Kvotereduktion 

skal ved beregningerne fordeles forholdsmæssigt på bedriftens ID15 områder. Fordelen er blandt 

andet, at det kan minimere risikoen for et obligatorisk krav samtidig med at de landmænd, der bevidst 
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ønsker at tage et kvotetræk frem for at udlægge efterafgrøder, kan vise deres solidaritet overfor 

kollegaerne.  

 

En sådan løsning tager dog ikke højde for, at et kvotetræk ikke er målrettet særligt udpegede 

områder, men gælder generelt på bedriften. Styrelsen vil undersøge, om dette kan indarbejdes til 

2018. 

 

 

Ad 6. Ændre kravene, så frivillige målrettede efterafgrøder kan placeres frit indenfor et ID15-

område  

Erhvervet ønsker mulighed for, at frivillige målrettede efterafgrøder kan placeres frit inden for et ID15-

område, uden at det vil medføre en sanktion i forbindelse med kontrol. Det vil give større fleksibilitet til 

landmanden og give plads til ændringer efter ansøgningsfristen, som sker tidligere på året. 

 

Ændringen vil kræve, at den fysiske kontrol kan håndtere, at efterafgrøderne er udlagt på en anden 

mark, end angivet i fællesskemaet, og at denne mark ligger inden for samme ID15 område. Styrelsen 

vil undersøge, om dette kan indarbejdes til 2018 

 

 

Ad 7. Markering i FS, om der kan søges tilskud til en mark 

På mødet blev der fremsat ønske om, at det på ansøgningssiden i fællesskemaet synligt fremgår, 

hvilke marker det ikke længere er muligt at søge tilskud til. På nuværende tidspunkt skal der først 

køres en skemakontrol for at få besked, om der kan søges tilskud til markerne.  

 

Styrelsen vil undersøge, om dette kan indarbejdes til 2018.  

 

 


