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Høringsnotat til bekendtgørelse om markblok og elektronisk 
Fællesskema 

 

 
Bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 8. november 2016 med frist for afgivelse af 
høringssvar den 22. november 2016. 
 
NaturErhvervstyrelsen har modtaget høringssvar fra 1 organisation: 
 
Følgende høringspart har fremsendt bemærkninger til udkast til bekendtgørelse: 
Landbrug & Fødevarer 
 
I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. NaturErhvervstyrelsens kommentarer hertil er 
anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om svarenes 
indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på høringsportalen. 
 

Bestemmelsen Høringssvar Bemærkninger 
   
§ 3, stk. 2. For markblokke, 
der alene indeholder 
permanente græsarealer 
med spredte ikke-
støtteberettigede områder, 
som hver er under 500 m2, 
fastsættes det 
støtteberettigede areal i 
markblokken for 
arealbaserede direkte 
betalinger samt økologisk 
arealtilskud på følgende 
måde:  
1) Hvis de ikke-
støtteberettigede områder 
højst udgør 10 procent af 
markblokkens areal, 
medregnes hele 
markblokkens areal til det 
støtteberettigede areal i 
markblokken.  

Landbrug & Fødevarer har foreslået, at 
det bør være muligt, at marker med 
permanent græs med støtteprocent på 
100 og omdriftsarealer kan være i 
samme markblok. 
Herved vil arealer med permanent græs 
under 0,3 ha, som støder op til andre 
landbrugsarealer blive 
støtteberettigede.  
Mange landmænd oplevede sidste år, at 
små arealer under 0,3 ha med 
permanent græs er kommet i en 
selvstændig markblok og dermed ikke 
længere er støtteberettigede. Dette er 
meget utilfredsstillende, særligt i de 
tilfælde, hvor arealerne reelt er 
sammenhængende med andre 
landbrugsarealer. 
 

Forslaget imødekommes 
ikke. 
 
Det bemærkes, at 
bestemmelsen er uændret i 
forhold til den nugældende 
bekendtgørelse. 
 
De nye muligheder for 
opdeling af markblokke vil i 
sig selv kun i meget få 
tilfælde have den konsekvens, 
at arealer under 0,30 ha ikke 
længere er støtteberettigede. 
Er arealet i sig selv 
støtteberettiget jf. de 
gældende regler, så vil vi 
forsøge ikke at opdele 
markblokken, hvis det kan 
betyde, at arealet på grund 
af opdelingen ikke bliver 
støtteberettiget. 
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2) Hvis de ikke-
støtteberettigede områder i 
markblokken udgør mere 
end 10 procent, men højst 
30 procent af markblokkens 
areal, medregnes 80 procent 
af markblokkens areal til det 
støtteberettigede areal i 
markblokken.  
3) Hvis de ikke-
støtteberettigede områder i 
markblokken udgør mere 
end 30 procent, men højst 
50 procent af markblokkens 
areal, medregnes 60 procent 
af markblokkens areal til det 
støtteberettigede areal i 
markblokken.  
4) Hvis de ikke-
støtteberettigede områder i 
markblokken udgør mere 
end 50 procent, medregnes 
der ikke noget 
støtteberettiget areal i 
markblokken.  
 

For arealer med forskellige 
ansøgere, har der altid været 
et krav om, at ansøgeren har 
et sammenhængende, 
støtteberettiget areal på over 
0,30 ha. Det har en opdeling 
af markblokken ingen 
betydning for. 
For arealer som tilhører 
sammen ansøger, hvor der 
opdeles mellem fx omdrift og 
permanent græs, gælder 
0,30 ha reglen også.  
Reglen om de 0,30 ha 
sammenhængende, 
støtteberettigede areal for fx 
henholdsvis omdrift og 
permanent græs er ikke ny, 
men følger af reglerne i 
artikel 67, stk. 4, litra a og 
artikel 72, stk. 1, sidste afsnit 
i forordning nr. 1306/2013. 

§ 4,  stk. 1. Hvis 
oplysningerne om det 
støtteberettigede areal i en 
markblok eller 
markblokkens 
afgrænsninger eller 
korttemaer, der 
repræsenterer områder, som 
ikke er støtteberettiget 
under en eller flere 
ordninger, ikke er korrekte, 
skal ansøger søge om at få 
fejlene rettet ved at 
indsende ændringsforslag til 
NaturErhvervstyrelsen. 
 

Landbrug & Fødevarer har foreslået, at 
der informeres grundigt om ansøgerens 
forpligtelser, både i 
vejledningsmateriale og faglige 
nyheder, samt i Tast Selv-service. 
Dette baggrundes med det faktum, at 
de nye indtegningsregler betyder, at 
ansøgeren fremadrettet kun vil komme 
til at forholde sig til fx fradragsarealer 
m.v. på en mere indirekte måde end 
tidligere. 
 

Forslaget er imødekommet. 
Vi er enige i kommentaren, 
og vi vil fokusere på det både 
på landbrugsseminarer og i 
vores skriftlige materialer, 
inkl. brugerguides til 
Fællesskema og IMK. Vi vil 
også gentage budskabet i 
vores faglige nyheder.  

Ændret efter høring: 
§ 10, stk. 4. Hvis den 
indtegnede mark overlapper 
med det korttema, som 
repræsenterer arealer, der 
ikke er støtteberettigede for 
arealbaserede direkte 
betalinger, anses de 

Landbrug & Fødevarer har antaget, at 
”disse arealer” alene omfatter de dele af 
en mark, der overlapper med de ikke 
støtteberettigede arealer og ikke hele 
den indtegnede mark. 
Der foreslås, at dette præciseres i 
bekendtgørelsesteksten, så det ikke kan 
give anledning til misforståelser. 

Forslaget er imødekommet. 
NaturErhvervstyrelsen har 
præciseret bestemmelsens 
formulering på grund af de 
modtagne bemærkninger. 
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overlappende arealer som 
ikke ansøgt til arealbaserede 
direkte betalinger eller 
økologisk arealtilskud jf. dog 
stk. 5. 
§ 10, stk. 5. Arealer som ikke 
er støtteberettigede til 
direkte betalinger, anses dog 
som omfattet af ansøgning 
om tilsagn om økologisk 
arealtilskud eller 
anmodning om udbetaling 
af økologisk arealtilskud, 
hvis arealerne er indtegnet 
som selvstændige marker i 
Fællesskemaets markkort, 
og der i en bemærkning i 
Fællesskemaet er redegjort 
for, hvorledes 
tilsagnsbetingelserne for 
hver af markerne opfyldes. 

Landbrug & Fødevarer har foreslået, at 
den nævnte procedure bliver beskrevet 
i de relevante vejledninger og guides. 
Særligt, hvilke typer arealer der kan 
være tale om, og i hvilke tilfælde det vil 
være nødvendigt at skrive en 
bemærkning i Fællesskemaet. 
 

Vi har i såvel Brugerguide til 
Fællesskema 2017, 
brugerguide til IMK 2017 og i 
Vejledning om Økologisk 
Arealtilskud 2017 beskrevet i 
hvilke tilfælde, der kan søges 
om nye tilsagn om Økologisk 
Arealtilskud, og i hvilke 
tilfælde, der kan søges om 
udbetaling af Økologisk 
arealtilskud, selvom marken 
ligger i markblokke uden et 
støtteberettiget areal eller i 
”Fradrag, grundbetaling”. 
 
 

 


