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Resumé af teknikermødet den 25. august 2015 

1. Status Ansøgningsrunden 2015 
Styrelsen forklarede, at der som følge af landmænd og konsulenters store indsats i ansøgningsrunden med 
at afklare overlap og indsende markblokrettelser, kun er udsendt ca. 1.000 overlapsbreve i år. Der er dog i 
løbet af ansøgningsrunden udsendt 17.000 breve om ændret kortgrundlag. Til gengæld vil der i 2015 ikke 
blive udsendt de sædvanlige ca. 10.000 breve om markblokoverskridelser. 
 
Styrelsen oplyste, at der er rettet ca. 57.000 markblokke fra maj 2014 til maj 2015, hvoraf ca. 38.000 er 
rettet på grund af et ændringsforslag. Den gennemsnitlige rettelse er formentlig på ca. 0,4 ha. Styrelsen 
laver en mere præcis opgørelse til et senere møde. 
 
2. Opfølgning på miniworkshop om teknikergruppens arbejde 
Erhvervet ønsker at komme tidligere ind i arbejdet med regler og IT-systemer. Erhvervet ønsker desuden at 
deltage på kontrolbesøg, og at NaturErhvervstyrelsen kommer mere på markvandringer. Desuden ønsker 
erhvervet tidligere udsendelse af mødemateriale samt at videolinket bruges mere hensigtsmæssigt. 
Styrelsen ønsker at imødekomme erhvervets ønsker i størst mulig grad inden for rammerne af gruppens 
arbejde og hvor det er praktisk muligt. Dog er det uden for gruppens mandat at være med i regeldannelsen 
og det politiske arbejde. 

 
3. Dispensationsmuligheder for efterafgrøder (MFO og pligtige), samt afklaringer fra EU-Kommissionen 
Styrelsen redegjorde for den valgte model. Erhvervet kom med konkrete kritikpunkter, der viste hvorfor de 
mener, at det er en dårlig model.  Ministeren har efterfølgende meddelt generel dispensation. 
 
4. Tast selv-service og IMK 2016 
Styrelsen præsenterede forslag til ændringer af Tast selv-service for 2016, herunder forslag til ændring af 
versionsvælgeren i IMK, nye kolonner på siderne for udbetaling af miljø- og økologtilsagn samt ansøgning 
om nye tilsagn. Styrelsen havde desuden udsendt høringsbreve for fysisk kontrol 2016 til kommentarer. 
Erhvervet gav kommentarer, men der er mulighed for at eftersende yderligere kommentarer. 

 
5. Kommunikation: 
Styrelsen oplyste, at instruksen for arealkontrollen er opdateret på naturerhverv.dk. Der er bl.a. opdateret i 
afsnittet om kontrol af MFO-efterafgrøder. Styrelsen oplyste desuden, at man planlægger at sende 
bekendtgørelse og vejledning for direkte arealstøtte, bl.a. grundbetaling og grøn støtte, i ekstern høring 
den 15. oktober 2015. 


