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Høring over udkast til Fællesskemabekendtgørelse. 

 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i offentlig høring:  

 

 Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen sendes til direktebetalinger@naturerhverv.dk senest 22. 

november 2016 kl. 16.00 med angivelse af j.nr. 16-80182-000002. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettes til:  

Aleksander Stampe på e-mail alstam@naturerhverv.dk eller på tlf. 25 15 62 13 eller Mette Larsen 

på mail metlar@naturerhverv.dk eller på telefon 61 88 80 03. 

 

Høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk) efter 

høringsfristens udløb. 

 

Om bekendtgørelsen  

Bekendtgørelse om Fællesskema regulerer fremgangsmåde vedrørende indsendelse af 

fællesskema, herunder regler angående indtegnelse af arealer, hvor der søges støtte til. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. 

 

Kravet til indtegning af arealer lempes, så det bliver lettere at indtegne tilsagnsarealer. I forhold til 

den eksisterende bekendtgørelse er der alene foretaget mindre præciseringer i forhold til den 

eksisterende praksis. Der foretages følgende justeringer: 

 

 Lettelse i indtagning af tilsagnsarealer (§ 10 (tidligere § 9)): Der indføres en ny løsning i 

Tast selv-service, som indebærer, at ansøger indtegner en mark, hvorefter Tast selv-service 

beregner det støtteberettigede areal for henholdsvis landdistriktsstøtte og grundbetaling.  

 Definition af markblok (§ 2, nr. 2): Præcisering af bestemmelsen, så elementer, som i 

almindeligvis betragtes som permanente fysiske grænser, kan indgå i en markblok, hvis de 

er omfattet af et tilsagn om tilskud under en arealbaseret landdistriktsstøtteordning eller en 

ansøgning herom. 

 Det maksimale støtteberettigede areal for Direkte betalinger og Økologisk arealtilskud vil 

fremgå af markblokkene (§ 3, stk. 1): Præcisering, så bekendtgørelsesteksten er i 

overensstemmelse med oplysningerne i Internet Markkort. 

Til høringsparterne på vedlagt liste 
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 Omfanget af oplysninger vedrørende markblok (§ 4, stk. 1): Præcisering så pligten til at 

indberette ændringsforslag vil omfatte alle relevante elementer i markbloksystemet. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

De ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen er i overensstemmelse med art. 70 i forordning nr. 

1306/2013 og art. 5 i forordning nr. 640/2014. 

 

Ikrafttrædelsesdato  

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser 

som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser 

for erhvervslivet. Alle undtagelser fra de to ikrafttrædelsesdatoer skal forelægges 

Økonomiudvalget.  

 

Bekendtgørelsen følger de to ikrafttrædelsesdatoer og forventes at træde i kraft 1. januar 2017.  

 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Center for Landbrug  

Direkte Betalinger  


