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NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk  

 

J.nr 16-8010-000021 

Offentlig høring over brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til 

Fællesskema og Internet Markkort. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende overordnede bemærkninger til høringsmaterialet. 

 

I Brugerguide til Fællesskema 2017 fremgår det, at der som noget nyt trækkes én procent i støtten, 

hvis Fællesskema indsendes den 22, 23. eller 24. april. Ansøgningsfristen er i 2017 fredag den 21. 

april, og den 22. og 23. april er derfor en lørdag og en søndag. I de foregående ansøgningsår, har 

det været muligt at indsende Fællesskemaet uden reduktion af støtten i weekenden, da dette ikke 

har været regnet som arbejdsdage. Landbrug & Fødevarer har svært ved at se begrundelsen for 

denne skærpende praksisændring, som heller ikke har været varslet i forbindelse med den tidligere 

høring af Fællesskemabekendtgørelsen og af Vejledning om direkte arealstøtte 2017. Landbrug & 

Fødevarer mener praksisændringen er uhensigtsmæssig, og at NaturErhvervstyrelsen bør vende 

tilbage til den tidligere praksis, således at der ikke trækkes en procent i støtten ved indsendelse 

den 22. og 23. april.  

 

Det fremgår også af Brugerguide til Fællesskema, at afkrydsningsmuligheden med at tilmelde ”alle 

marker” til MFO-efterafgrøder er slettet i 2017 på siden Randzoner, GLM og efterafgrøder. 

Landbrug & Fødevarer mener, at denne boks bør genindsættes, da det vil lette indtastningsarbejdet 

i ansøgningen betydeligt. 

 

Det er desuden vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt får behandlet alle 

producentskifteerklæringer. De skal helst være behandlet inden ansøgningsrundens start den 1. 

februar, da det vil lette ansøgningsproceduren og reducere risikoen for fejl i ansøgningerne 

markant. 

 

Der gøres endvidere opmærksom på at Landbrug & Fødevarers kommentarer til de to brugerguides 

tager udgangspunkt at forklare regler og arbejdsgange i Tast selv-service så præcist og læsevenligt 

som muligt. Generelt henvises der til de høringssvar, som Landbrug & Fødevarer har afgivet 

vedrørende reglerne for de ordninger, der er omfattet af Fællesskemaet.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke kommentarer til de to brugerguides: 
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Specifikke kommentarer til Brugerguide til Internet Markkort 2017 

Side / Afsnit Tekst Kommentar /  ny tekst 

11, afsnit 2.1 I afsnit 0 kan du læse mere om 

”Fradrag grundbetaling” og... 

Der findes ikke et afsnit ”0” i brugerguiden. 

37, afsnit 4.2.3 Situation 3 Det bør beskrives i boksen, hvad ansøgeren skal gøre i 

situation 3. Det er beskrevet i de 3 andre situationer. 

 

Specifikke kommentarer til Brugerguide til Fællesskema 2017 

Side / Afsnit Tekst Kommentar /  ny tekst 

10 (+ side 18), 

afsnit 1.1 

Vi trækker en procent i støtten, 

hvis du sender den 22, 23 eller 

24. april 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over denne nye 

praksis, som er meget uhensigtsmæssig. 

 

I de foregående ansøgningsår, har det været muligt at 

indsende Fællesskemaet uden fratræk i weekenden, da 

dette ikke har været regnet som arbejdsdage. Landbrug 

& Fødevarer mener, at denne praksis bør fortsætte. 

11, afsnit 1.1 Du skal huske at sende en 

ændring til dit skema, hvis du vil 

opskrive dit ansøgte areal 

Det bør fremgå af teksten hvad fristen er for 

indsendelse af tilrettet Fællesskema, når der er 

indsendt ændringsforslag. 

11, afsnit 1.1 Oplysninger om lavskov Det er vel alene lavskov, hvor der er søgt grundbetaling 

i 2016, der fremgår af det nye kortlag? 

12, afsnit 1.1 Ansøgning om nye miljø- og 

økologitilsagn 

Som Landbrug & Fødevarer har forstået det, er det kun 

på marker, hvor der søges tilsagn om pleje af græs- og 

naturarealer uden grundbetaling, at man kan indtegne 

hele marken inklusiv fradragsarealer. Dette bør fremgå 

tydeligt. 

12, afsnit 1.1 Du skal mindst søge om Pleje af 

græs- og naturarealer til 2,00 ha 

Landbrug & Fødevarer henviser til de kommentarer der 

tidligere er afgivet vedrørende denne praksisændring i 

forbindelse med høringen af bekendtgørelse om Pleje 

af græs- og naturarealer og høringen af ændringer til 

landdistriktsprogrammet. 

12, afsnit 1.1 

(og side 14 f.) 

Har vi endnu ikke registreret dit 

producentskifte? 

Det er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt 

får behandlet alle producentskifteerklæringer. De skal 

helst være behandlet inden ansøgningsrundens start 

den 1. februar, da det vil lette ansøgningsproceduren 

og reducere risikoen for fejl i ansøgningerne markant.  

16. afsnit 1.4 Brev Der bør stå, at ved afkrydsning i feltet ”brev” så vil man 

få et fysisk brev tilsendt (udover at brevet lægges i tast 

selv-service). 

17, afsnit 1.4 ...ontakter os i god tid inden 

udbetalingen... 

Ufuldstændig sætning. 

18 (+ s. 10), 

afsnit 1.5.2 

Øverst 

 

I 2017 falder ansøgningsfristen 

på den fredag. Ansøgninger 

som vi modtager i weekenden 

den 22. og 23. april, regnes for 

modtaget mandag den 24. april. 

Se kommentar til side 10. 

20, afsnit 1.6.1 Frister for ændringer Der bør tilføjes: 
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Målrettede efterafgrøder 

 

”Du kan godt tage arealer ud af 

din ansøgning. Dette vil medføre 

en reduktion i din kvælstofkvote” 

”...din kvælstofkvote for planperioden 2017/2018” 

23, afsnit 1.6.7 Der mangler tekst i første linje. I afsnittet om producentskifte af miljø- og økologitilsagn 

bør det tilføjes, at der også skal anmeldes 

producentskifte, hvis en forpagtning ophører og arealet 

går retur til ejer. 

24, afsnit 1.6.7 Nederst på siden Der bør tilføjes en advarsel, om at listen med tilsagn 

ikke nødvendigvis er opdateret, hvis der er anmeldt 

producentskifte af tilsagn. 

25, afsnit 1.6.10 Nederst på siden Det fremgår som noget nyt, at det skal indberettes i 

Fællesskemaet, hvis der sker ændringer vedrørende 

græsningsret efter indsendelse af Fællesskemaet både 

før og efter ændringsfristen. Landbrug & Fødevarer 

mener dette er en unødvendig opstramning af reglerne. 

Økologikontrollen, som skal bruge oplysningen, har 

alligevel ikke adgang til senere indsendte rettelser til 

Fællesskemaet, så det giver ingen mening at skærpe 

reglerne her. 

28, afsnit 1.7.5 Overgang mellem CPR- og 

CVR-nummer 

Det foreslås tilføjet, at der også automatisk overføres 

fra CPR-nummer til CVR-nummer i forhold til økologi-

autorisation. 

30, afsnit 1.8 Hvis du har indsendt i det 

forkerte CVR- eller CPR-

nummer 

Det fremgår ikke, om der vil blive foretaget en 

procentvis reduktion i den udbetalte støtte, hvis det nye 

fællesskema bliver indsendt i perioden mellem 21. april 

og 16. maj. 

37, afsnit 2.5.1, 

øverst 

Afgrødekoder for græs, arealer 

med miljøtilsagn 

Det foreslås at tilføje et kort afsnit, der beskriver 

hvordan arealer, der har været omfattet af miljøtilsagn 

skal anmeldes. Dvs. året efter ophør af 5- og 20-årige 

tilsagn. 

42, afsnit 2.8 Billede fra IMK med korttemaer Det fremgår, at korttemaet ”Lavskov” hedder 

”Energiafgrøder” i IMK. Dette bør justeres, så der 

bruges ens termer. 

43, afsnit 2.10 Marker med vandboringer Det bør nævnes, at der med ”vandboringer”, menes 

almene vandboringer, dvs. mindst 10 tilknyttede 

ejendomme. 

50, afsnit 4 Dots øverst Der mangler et dot, hvor der nævnes miljøtilsagn (pleje 

af græs og naturarealer i Natura 2000). Der er marker, 

som har været ekstensivt drevet pga. gentagne 5-årige 

miljøtilsagn, der kan komme i betragtning under artikel 

32 undtagelsen. Dette er fx. beskrevet i Vejledning om 

Direkte Arealstøtte 2017 (Side 90, afsnittet ”Krav til 

plantesammensætning på græsarealer.”) Det er også 

nævnt kort på side 55 i brugerguiden. 

 

Alternativt så bør teksten over de 4 dots blødes op, så 

det er eksempler der vises.  



Side 4 af 5 

 

  

50, afsnit 4.1.1 Øverste linje …i mindre delmarker, på grund af fradragsarealer, 

kan du…” 

51, afsnit 4.1.1 Indtegning af marker med art. 32 

 

Øverst på siden. 

Det beskrives på siden, at man gerne må indtegne 

artikel 32 marker, sammen med delområder i marken 

der er omfattet af korttemaet med ”artikel 32 afvist”, hvis 

de almindelige støttebetingelser er overholdt for disse 

områder. Herved kan man få færre marker.  

 

Hvilken afgrødekode skal da anvendes? 

 

Der mangler desuden en beskrivelse af, at det er 

muligt, at indtegne én samlet mark, hvor en del af 

marken ikke overholder de almindelige støttebetingelser 

til grundbetaling, men er støtteberettigede under art. 32-

betingelserne, og en del af marken overholder de 

almindelige støttebetingelser.  

 

Skal man i den forbindelse være opmærksom på at 

anvende en særlig afgrødekode? 

78, afsnit 7.2 Først til mølle-princippet …”Det betyder, at der i de udpegede områder er et loft 

for…” 

 

Det bør tilføjes, at loftet styres på kystvandopland-

niveau og ikke på ID15-område niveau. 

79, afsnit 7.3 Ansøgningsrunden kan lukke før 

21. april 2017 

Det er vigtigt, at ansøger også får information i 

skemakontrollen om, hvor mange ha der fortsat kan 

søges til. Hvis der fx. først søges til 30 ha – og der ikke 

er plads, skal der ikke prøves med 29 ha, 28 ha, 27 ha 

etc. Derimod kan der med det samme søges til fx. 20 

ha, som der fortsat er plads til. 

 

Det er vigtigt, at det dagligt oplyses om, hvor mange ha 

der er hhv. er ansøgt, hhv. ledige, i de enkelte ID15-

områder.  

 

Det er yderligere vigtigt, at det er muligt at fremsøge 

ID15-områder i disse lister, så det bliver nemt at få 

information om den enkelte ansøgers muligheder for 

ansøgning om efterafgrøder. 

82, afsnit 7.7 Indhold i fællesskema 2017 – 

siden randzoner, GLM og 

efterafgrøder 

Det fremgår på siden, at afkrydsningsmuligheden med 

at tilmelde ”alle marker” til MFO-efterafgrøder er slettet i 

2017. Denne boks bør genindsættes. 

102, afsnit 11. 

pkt. 5 

Sådan udfylder du siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø- og 

Økologitilsagn” 

Der bør tilføjes en advarsel om, at producentskiftede 

tilsagn ikke altid er med på listen over registrerede 

tilsagn. Der henvises også til bemærkninger til side 12 i 

brugerguiden vedrørende dette. 

111, afsnit 

11.4.4 

Økologisk Arealtilskud for 

marker med ”Fradrag 

grundbetaling”. 

Et ”bliver” for meget i 2. linje. 
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112, 11.4.6 Under 0,3 ha og ikke 

sammenhængende med 

nabomarken 

Der henvises til Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

Grundbetalingsbekendtgørelsen og vejledning om 

direkte arealstøtte 2017, hvor der er et ønske om, at 

små græsarealer under 0,3 ha, som grænser op til 

omdriftsarealer betragtes som sammenhængende med 

omdriftsarealet og dermed vil være støtteberettigede til 

grundbetaling. 

121, afsnit 

11.8.3 

Særligt for økologisk 

arealtilskud. 

Det er ikke rimeligt, at alle oplysninger i producentskiftet 

– som måske er sendt til NaturErhvervstyrelsen for 1½ 

år siden – skal skrives ind i Fællesskemaet igen.   

 

I er velkomne til at kontakte os, såfremt der er uddybende spørgsmål til de fremsendte 

bemærkninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


