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1. Status ansøgningsrunden 2015 

Der er udbetalt på alle Enkeltbetaling 2014 ansøgninger. Enkelte sager under Økologisk Arealtilskud og 

miljøtilskud 2014 mangler. Af 2015 ansøgningerne er 90 % af ansøgninger om tilsagn behandlet. På 

grundbetalingen og øvrige ordninger for 2015 er styrelsen ved at være igennem de fleste høringer på 

arealsiden. Sagsbehandlingen går godt, men er udfordret af den sene kontrol af efterafgrøder og slåning. 

Udbetalingsmålet er i 2015, at 90 % af ansøgningerne om grundbetaling er færdigbehandlede 15. 

december. 

 

Der er indberettet 421.000 ha pligtige efterafgrøder og 36.000 ha alternativer. Der er 60.000 ha tidligt sået 

vintersæd, som alternativ til 15.000 ha efterafgrøder. Fristen for tidligste destruering af efterafgrøder er 

flyttet fra 20. oktober til 27. oktober. 

 

2. Åbning af Gødnings- og husdyrsindberetning (GHI) og Sprøjtejournalindberetningen ( SJI)  

Erhvervet ønsker, at GHI og SJI åbner tidligere. NaturErhvervstyrelsen er klar over ønsket, om at vi kan åbne 

tidligere, men er afhængig af data til systemerne. Naturerhvervstyrelsen går videre med ønsket, men 

holder foreløbigt fast i, at SJI åbner 1. oktober og GHI, der har været åben i nogen tid, vil være tilgængelig 

1. oktober med alle forudfyldte oplysninger.  

 

3. Kundetilfredsundersøgelse  

Den nye kundetilfredsundersøgelse blev gennemgået. NaturErhvervstyrelsen er glad for den fremgang, der 

er sket i kundetilfredsheden, men er ikke tilfreds med niveauet for tilfredshed. Undersøgelsens resultater 

bliver offentliggjort 25. september 2015 

 

Gruppen drøftede nogle forslag til at imødekomme kundernes behov for kommunikation. Af 

konsulentrettede tiltag bemærkede erhvervet, at samlede nyhedsbreve er en god ide, at en app til 

telefonen er uinteressant, og at man gerne vil deltage i andre udvalg, men at NaturErhvervstyrelsen skal 

overveje honoreringen.  

 

4. Status kontrol  

Styrelsen har indtil videre gennemført 1700 af 2400 kontroller.  Nu gælder kontrol af græs/slåning og efter-

afgrøder. Teknikergruppen beder om, at de billeder, som kontrollørerne bruger i deres arbejde til kontrol af 

efterafgrøder, bliver tilgængelige på styrelsens hjemmeside. Dette går NaturErhvervstyrelsen videre med.  

 

5. Tast selv service og IMK 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om ændringerne til brev om ændret kortgrundlag 2016. Mindre 

ændringer til forbedring af Fællesskema 2016 blev gennemgået.  

 

6. Kommunikation  

Erhvervet kom med gode tilføjelser til NaturErhvervstyrelsens kommunikationsplan for. Der bør for 2016 

være fokus på udfordringen med at få fuldmagter forlænget.  

 

7. Evt. 

Den nye afgrødekontrol gennem satellitbilleder blev foreslået som emne til næste års landbrugsseminarer. 


