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Høringsnotat til ”Brugerguide til Fællesskema 2017” og ”Brugerguide 

til Internet Markkort 2017” 

 

 

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive hørings-

svar 23. december 2016. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget høringssvar fra Landbrug & Fødevarer. Der er ikke modta-

get yderligere bemærkninger. 

 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bemærker, at en række kommentarer modtaget i forbindelse med hørin-

gen skal betragtes som ændringsforslag til de tilhørende bekendtgørelser. Det er ikke muligt at ændre i 

gældende regler i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen. Ved regelændringer kommer bekendt-

gørelsen i offentlig høring, hvor det er muligt at komme med bemærkninger til reglernes udformning.  

 

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kommentarer her-

til er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om hø-

ringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på høringsportalen. 

 

Brugerguide til Internet markkort 2017 

Afsnit  Høringssvar Bemærkninger 
4.2.3 Situation 
3 

Det bør beskrives i boksen, hvad an-
søgeren skal gøre i situation 3. Det 
er beskrevet i de 3 andre situatio-
ner. 

Imødekommet 
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Brugerguide til Fællesskema 2017 

 

Afsnit i bru-

gerguiden 

Høringssvar Bemærkninger 

1.1 Vi trækker en 
procent i støt-
ten, hvis du sen-
der den 22, 23 
eller 24. april 

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 ansøg-
ningsår, har det været muligt at ind-
sende 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 skær-
pende praksisændring, som heller 
ikke har været varslet i forbindelse 
med den tidligere høring af Fælles-
skemabekendtgørelsen og af Vejled-
ning om direkte arealstøtte 2017. 
Landbrug & Fødevarer mener prak-
sisændringen er uhensigtsmæssig, og 
at NaturErhvervstyrelsen bør vende 
tilbage til den tidligere praksis, såle-
des at der ikke trækkes en procent i 
støtten ved indsendelse den 22. og 
23. april. 

Det følger af art. 13, stk. 1 i forordning 
640/2014, at en ansøgning indsendt ef-
ter ansøgningsfristen, skal reduceres 
med 1 procent i støtte pr. arbejdsdag, 
som fristen overskrides.  
 
 NaturErhvervstyrelsen var ved opstart 
af ansøgningsrunden 2016 af den over-
bevisning, at en ansøgningsfrist på en 
fredag betød, at weekenden var ”gratis” 
og ansøgeren først ville blive reduceret 
med 1 procent i støtten ved forsinket 
indsendelse om mandagen.  
 
Den 29. februar 2016 modtog vi svar fra 
Kommissionen vedrørende denne for-
tolkning. Af svaret fremgik det, at i det 
tilfælde, at fristen er en fredag, men an-
søgningen først indsendes lørdag eller 
søndag, kan den først anerkendes som 
modtaget den følgende mandag. Herved 
er ansøgningen kommet én arbejdsdag 
for sent og der skal ske reduktion i støt-
ten med 1 procent.   
 
Vi har herefter rettet til i overensstem-
melse med Kommissionens fortolkning 
af reduktion i støtten ved forsinket ind-
sendelse af ansøgningen.  

 
1.1 Du skal hu-
ske at sende en 
ændring til dit 
skema, hvis du 
vil opskrive dit 
ansøgte areal 

Det bør fremgå af teksten hvad fri-
sten er for indsendelse af tilrettet 
Fællesskema, når der er indsendt æn-
dringsforslag. 

Imødekommet 

1.1 Oplysninger 
om lavskov 

Det er vel alene lavskov, hvor der er 
søgt grundbetaling i 2016, der frem-
går af det nye kortlag?  

Nej, lavskovslaget indeholder alle mar-
ker, der blev anmeldt med lavskov i 
2016 og derfor har en forpligtelse til at 
stævne indenfor 10 år. 
  
Det nye kortlag udstiller vores lav-
skovsregister i IMK. Lavskovsregistret 
er uafhængigt af, om der søges grund-
betaling til lavskovsarealerne eller ej. 

1.1 Ansøgning 
om nye miljø- 
og økologitil-
sagn 

Som Landbrug & Fødevarer har for-
stået det, er det kun på marker, hvor 
der søges tilsagn om pleje af græs- og 
naturarealer uden grundbetaling, at 
man kan indtegne hele marken inklu-
siv fradragsarealer. Dette bør fremgå 
tydeligt.  

Muligheden gælder også grundbetaling 
og Økologisk Arealtilskud. Vi anbefaler 
dog ikke, at man bruger muligheden på 
marker med Økologisk Arealtilskud, da 
det vil medføre tegnearbejde i 2018, 
fordi vi opdeler markerne i forbindelse 
med sagsbehandlingen. 
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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 be-
kendtgørelse om Pleje af græs- og na-
turarealer og høringen af ændringer 
til landdistriktsprogrammet.  

Minimumsgrænsen fremgår af æn-
dringsbekendtgørelsen for ordningen 
pleje af græs- og naturarealer, og be-
mærkningen kan derfor ikke føre til æn-
dringer i brugerguiden.  

 

1.4 Brev Der bør stå, at ved afkrydsning i feltet 
”brev” så vil man få et fysisk brev til-
sendt (udover at brevet lægges i tast 
selv-service). 

Imødekommet 

1.6.10  Det fremgår som noget nyt, at det 
skal indberettes i Fællesskemaet, hvis 
der sker ændringer vedrørende græs-
ningsret efter indsendelse af Fælles-
skemaet både før og efter ændrings-
fristen. Landbrug & Fødevarer mener 
dette er en unødvendig opstramning 
af reglerne. Økologikontrollen, som 
skal bruge oplysningen, har alligevel 
ikke adgang til senere indsendte ret-
telser til Fællesskemaet, så det giver 
ingen mening at skærpe reglerne her. 

Da vores kontrollører skal have nyeste 
data med på kontrolbesøg, skal land-
mændene indberette ændringer lø-
bende. 

1.7.5 Overgang 
mellem CPR- og 
CVR-nummer 

Det foreslås tilføjet, at der også auto-
matisk overføres fra CPR-nummer til 
CVR-nummer i forhold til økologi-
autorisation. 

Det er en meget omstændelig proces for 
os at flytte økologidata mellem CVR og 
CPR nr. (og omvendt) derfor ønsker vi 
at de fra starten indberetter i det rigtige 
nummer. Hvis der står i teksten, at data 
flyttes automatisk, virker det som om, 
det er lige meget hvor de indberettet – 
hvilket bestemt ikke er tilfældet.  
 

1.8 Hvis du har 
indsendt i det 
forkerte CVR- 
eller CPR-num-
mer 

Det fremgår ikke, om der vil blive fo-
retaget en procentvis reduktion i den 
udbetalte støtte, hvis det nye fælles-
skema bliver indsendt i perioden 
mellem 21. april og 16. maj. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bemær-
ker, at indsendelse af fællesskema i et 
andet eller nyt kundenummer, fx CVR-
nr., er en ny ansøgning om støtte, uan-
set om der foreligger et andet fælles-
skema i et andet kundenummer, fx CPR-
nr.  
 
Dette betyder, at indsendes det nye fæl-
lesskema forsinket i perioden mellem 
21. april og 16. maj, vil der ske reduk-
tion i støtten med 1 procent pr. arbejds-
dag, fællesskemaet indsendes for sent. 
 
Dette er præciseret i teksten. 

2.5.1, øverst Af-
grødekoder for 
græsarealer 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.  

Der tilføjes et skema over hvilke afgrø-
dekoder der skal vælges efter endt til-
sagn i brugerguiden.  

4.1.1 Indtegning 
af marker med 
art. 32  
 

Det beskrives på siden, at man gerne 
må indtegne artikel 32 marker, sam-
men med delområder i marken der er 
omfattet af korttemaet med ”artikel 

Man skal altid bruge den afgrødekode, 
som passer med dit tilsagn eller projekt, 
som danner grundlag for støtte under 
art. 32. 
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32 afvist”, hvis de almindelige støtte-
betingelser er overholdt for disse om-
råder. Herved kan man få færre mar-
ker.  
Hvilken afgrødekode skal da anven-
des?  
Der mangler desuden en beskrivelse 
af, at det er muligt, at indtegne én 
samlet mark, hvor en del af marken 
ikke overholder de almindelige støt-
tebetingelser til grundbetaling, men 
er støtteberettigede under art. 32- be-
tingelserne, og en del af marken over-
holder de almindelige støttebetingel-
ser.  
Skal man i den forbindelse være op-
mærksom på at anvende en særlig af-
grødekode? 

Det er korrekt, at man godt kan tegne 
en mark både med art. 32-støtteberetti-
get areal og almindeligt støtteberetti-
get. Det er ikke beskrevet i bruger-
guiden, fordi landmænd og konsulenter 
bare gør det, uden at stille spørgsmåls-
tegn ved, om de må. Da kapitlet i forve-
jen er meget omfattende og detaljeret, 
har vi fravalgt at beskrive denne situa-
tion. 

7.3 Ansøgnings-

runden kan 

lukke før 21. 

april 2017 

Det er vigtigt, at ansøger også får in-
formation 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 sø-
ges 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 an-
søgt, hhv. ledige, i de enkelte ID15- 
områder.  
Det er yderligere vigtigt, at det er mu-
ligt at fremsøge ID15-områder i disse 
lister, så det bliver nemt at få infor-
mation om den enkelte ansøgers mu-
ligheder for ansøgning om efterafgrø-
der. 

 Der er sat en validering op i fællesske-
maet, som slår ud, hvis ansøger er ved 
at søge om flere efterafgrøder, end der 
er plads til i det pågældende kystvand-
opland. Valideringen vil angive hvor 
mange hektar, der er tilbage i kyst-
vandoplandet samt hvilke ID15-områ-
der, der hører til dette kystvandopland. 
Dermed får ansøger angivet et max. an-
tal hektar, som der kan søges til i de an-
givne ID15-områder. 
 
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udar-
bejder en liste over antal ledige og an-
søgte hektar målrettede efterafgrøder 
på kystvandoplandsniveau samt på 
ID15-niveau. Listen vil være tilgængelig 
i Tast selv-service, hvor ansøger selv 
kan trække denne efter behov. Listen 
opdateres én gang dagligt.  
 

-  Det vil være muligt at søge på de en-

kelte ID15-områder. 

7.7 Indhold i 

fællesskema 

2017 – siden 

randzoner, GLM 

og efterafgrøder 

Det fremgår også af Brugerguide til 
Fællesskema, at afkrydsningsmulig-
heden med at tilmelde ”alle marker” 
til MFO-efterafgrøder er slettet i 2017 
på siden Randzoner, GLM og efteraf-
grøder. Landbrug & Fødevarer me-
ner, at denne boks bør genindsættes, 
da det vil lette indtastningsarbejdet i 
ansøgningen betydeligt.  
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har 
valgt at fjerne ”overanmeldelsesknap-
pen” i fællesskemaet, for at sikre, at 
landmændene angiver et mere retvi-
sende billede af, hvor MFO-efterafgrø-
der er placeret. Baggrunden herfor er, 
at man som følge af Fødevare- og Land-
brugspakken har medregnet effekten af 
en række forskellige efterafgrøder som 
virkemiddel i denne pakke. Det er der-
for vigtigt at kunne sikre, at de forskel-
lige typer efterafgrøder adskilles fra 
hinanden, ligesom der er behov for et 
mere realistisk tal for, hvor mange hek-
tar, der er udlagt med MFO-efterafgrø-
der. Oprindelig indførte Landbrugs- og 
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Fiskeristyrelsen ”overanmeldelsesknap-
pen” for at sikre landbrugeren fleksibili-
tet til at ændre placering af arealer med 
MFO-efterafgrøder. Dette er dog ikke 
mere nødvendigt, da Kommissionen i 
2015 vedtog nye regler, således at land-
brugeren kan angive et andet areal med 
MFO-efterafgrøder under et kontrolbe-
søg. Landbrugeren kan dog fortsat an-
melde flere MFO-efterafgrøder end han 
har brug for, ved at markere flere mar-
ker end nødvendigt som MFO-efteraf-
grøder i Fællesskemaet. Løsningen vil 
alt andet lige medføre bedre overblik 
over efterafgrødernes placering i Dan-
mark. 

 

11. Sådan udfyl-

der du siden 

”Udbetaling af 

tilskud – Miljø- 

og Økologitil-

sagn” 

Det er vigtigt, at Landbrugs- og Fi-
skeristyrelsen hurtigst muligt får be-
handlet alle producentskifteerklærin-
ger. De skal helst være behandlet in-
den ansøgningsrundens start den 1. 
februar, da det vil lette ansøgnings-
proceduren og reducere risikoen for 
fejl i ansøgningerne markant.  
 

Vi vil desværre ikke være færdig med at 
sagsbehandle producentskifteerklærin-
gerne om tilsagn den 1. februar, men vi 
forventer at være færdig med at regi-
strere de fleste producentskifteerklærin-
ger inden ansøgningsfristen 21. april.  
Klargøring af IT-systemet til at hånd-
tere sagsbehandlingen af producent-
skifteerklæringerne, har været forsin-
ket, men der taget i brug medio januar 
2017, og vi er nu påbegyndt sagsbe-
handlingen af producentskifteerklærin-
gerne. Vi forventer at sætte ekstra per-
sonale på opgaven for at sikre en hurtig 
sagsbehandling producentskifterne. 
Når et producentskifte er behandlet sen-
der vi et brev til både overdrager og er-
hverver, og derved vil ansøger ikke 
være i tvivl, om hans producentskifte er 
færdigbehandlet.  
Vi kan oplyse, at vi ved udgangen af 
2016 havde vi modtaget 348 producent-
skifteerklæringer for Økologisk Arealtil-
skud og 140 for Pleje af Græs og Natur-
arealer. 
 

 

11. pkt. 5 Sådan 

udfylder du si-

den ”Udbetaling 

af tilskud – 

Miljø- og Økolo-

gitilsagn” 

Der bør tilføjes en advarsel om, at 
producentskiftede tilsagn ikke altid 
er med på listen over registrerede til-
sagn. Der henvises også til bemærk-
ninger til side 12 i brugerguiden ved-
rørende dette. 

Imødekommet 

11.4.6 Under 0,3 

ha og ikke sam-

menhængende 

med nabomar-

ken 

Der henvises til Landbrug & Fødeva-

rers høringssvar til Grundbetalings-

bekendtgørelsen og vejledning om di-

rekte arealstøtte 2017, hvor der er et 

ønske om, at små græsarealer under 

Reglen om, at permanente græsarealer 
lægges i selvstændig markblok er en 
konsekvens af markblokkens støttepro-
cent, som blev indført med reformen i 
2015.  
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0,3 ha, som grænser op til omdrifts-

arealer betragtes som sammenhæn-

gende med omdriftsarealet og der-

med vil være støtteberettigede til 

grundbetaling. 

Støtteprocenten knyttes til markblok-
ken, og derfor er arealer, der potentielt 
kan have en støtteprocent forskellig fra 
100, nødt til at ligge i selvstændig 
markblok.  
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er op-
mærksom på, at det har den konse-
kvens, at permanent græs ikke kan be-
tragtes som sammenhængende med an-
dre afgrøder på tilstødende arealer. 

11.8.3 Særligt 

for økologisk 

arealtilskud. 

Det er ikke rimeligt, at alle oplysnin-

ger i producentskiftet – som måske 

er sendt til Landbrugs- og Fiskeristy-

relsen for 1½ år siden – skal skrives 

ind i Fællesskemaet igen. 

Vi vil også i 2017 bede ansøgere for 
både Økologisk Arealtilskud og for Pleje 
af græs- og naturarealer om at de i en 
bemærkning skriver en række oplysnin-
ger i bemærkningsfeltet, hvis han er 
omfattet af igangværende producent-
skifte, som endnu ikke er blevet regi-
streret.  
Dette omfatter: 

 at der er indsendt producentskifteer-

klæring, 

 dato for indsendelsen, og 

 hvem tilsagnet er overdraget fra og 

til med oplysning om CVR- eller CPR-

nummer.  

Ved at ansøger skriver disse oplysnin-

ger medvirker de til at lette sagsbe-

handlingen og til tidligere udbetaling. 

 

 


