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Høringssvar til vejledninger om direkte støtte 
 

 

 
 
I dette dokument finder du alle de indkomne høringssvar til følgende vejledninger: 
 

- Vejledning om grundbetaling 2019  

- Vejledning om grøn støtte 2019  

- Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019  

- Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019  

- Vejledning om slagtepræmie 2019  

 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/525486b4-9979-43af-8215-b3684fdf44d3/Vejledning%20om%20grundbetaling%202019.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/525486b4-9979-43af-8215-b3684fdf44d3/Vejledning%20om%20groen%20st%C3%B8tte%202019.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/525486b4-9979-43af-8215-b3684fdf44d3/Vejledning%20om%20betalingsrettigheder%20og%20national%20reserve%202019.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/525486b4-9979-43af-8215-b3684fdf44d3/Vejledning%20om%20stoette%20til%20unge%20nyetablerede%20landbrugere%202019.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/525486b4-9979-43af-8215-b3684fdf44d3/Vejledning%20om%20slagtepraemie%202019.pdf


From:                                 Direkte Betalinger (LFST)
Sent:                                  Wed, 5 Dec 2018 12:38:05 +0100
To:                                      Isabel Queck (LFST)
Cc:                                      Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: journalnummer 18-1321-000003

 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 
Fra: Jørgen Svendsen [mailto:hvalpkier@gmail.com] 
Sendt: 5. december 2018 10:31
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Cc: Jørgen Svendsen <hvalpkier@gmail.com>
Emne: journalnummer 18-1321-000003
 
Hej med Jer
Jeg har tidligere (for 4-5 år siden) diskuteret Jeres definition af minimums reglerne for den daværende 
handyrpræmie. Selv Jeres øverste juridiske ekspertise nægtede at rette ind efter det som også dengang 
stod i vejledningen om minimumsreglerne for udbetaling af præmier.
For en månedstid siden kom jeg til at tænke på, om Jeres fortolkning fortsat er/var som dengang.
Da I ikke nævner ændringer i Jeres fortolkning af reglerne,  så må det jo betyde, at i fortsat vil ”snyde på 
vægten” vedrørende minimumsudbetaling af slagtepræmier.
Jeres nuværende fortolkning strider desværre mod  både ånd og bogstav i den generelle vejledning omkring 
slagtepræmie
I forbryder Jer mod den genelle betalingsgrænse på 300EUR, og i forbryder Jer mod at langt ”de fleste 
dyreholdere har ret til at modtage slagtepræmie” for 1, 3 eller 5 slagtedyr.
Jeg har personlig erfaring med at det betød, at jeg måtte undlade at slagte et præmiebærende 5 dyr op til 
årsskiftet, for ikke at risikere at miste 4 dyrepræmier. Jeg slagtede i stedet et andet dyr. Desværre endte 
det ikke slagtede dyr i et længere dyrt og besværligt sygdomsforløb, hvor det endda endte med at dø. Det 
er naturligvis ærgerligt for mig, men langt værre var det da helt sikkert at situationen endte med et til tider 
ubehageligt og smertefuldt liv for mit dyr.
Jeg regner naturligvis med, at I som ansvarlige folk vil rette ind, så DK ikke længere ”gør som det passer os” 
uden hensyn til gældende EU bekendtgørelse.
Skulle dette ikke ske, så forbeholder jeg mig retten til at gå til offentligheden eller eventuelt henvende mig 
til repræsentanter for EU-kommissionen!
Jeg ser frem til at høre fra Jer
Med venlig hilsen
Jørgen H. Svendsen
Digevej 8 Vorning
8830 TJELE
22 21 18 75

mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
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https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient


4.1 Mindst 5 præmieberettigede dyr 

For at få slagtepræmie skal du levere mindst 5 præmieberettigede dyr til slagtning i Danmark eller til slagtning i et 

andet EU-land i et kalenderår17. 

Bemærk, hvis du har ansøgt om slagtepræmie for fx 6 dyr, men der ved administrativ eller fysisk kontrol findes en 

fejl på 2 af dyrene, vil du ikke få udbetalt præmie; se kapitel 13 om sanktioner. 

4.2 Præmie på mindst 300 EUR 

Du er kun berettiget til slagtepræmie, hvis dit samlede præmiebeløb det pågældende år udgør mindst 300 EUR, 

hvilket svarer til ca. 2.240 kr16• 

Dog kan du få udbetalt slagtepræmie på mindre end 300 EUR, hvis du samme år får godke t støtte for et samlet 

areal på mindst 2,00 ha efter grundbetalingsordningen Bemærk: åt kravet om m1n s præmieberettigede dyr 

også gælder, selv om du får godkendt grundbetaling for et areal på mindst 2,00 ha.19 

J; 
Riri N u LE~~ [/u Rtf4/' 

' . 'Jrn ~ ~ rtyu~l{l\J @ MrJ, r.1fo 

' 7 § 1 O i bekendtgørelse nr. 1367 af 1. december 2017 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 

18 § 11 , stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1367 af 1. december 2017 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 

19 § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1367 af 1. december 2017 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 
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From:                                 Direkte Betalinger (LFST)
Sent:                                  Wed, 5 Dec 2018 09:44:57 +0100
To:                                      Isabel Queck (LFST);Lene Dalsgaard (LFST);Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: Landbrugsstyrelsens høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte 
og slagtepræmie 2019, J.nr. 18-1321-000003

 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 
Fra: 1-DEP Høringer 
Sendt: 5. december 2018 08:54
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Emne: SV: Landbrugsstyrelsens høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 
2019, J.nr. 18-1321-000003
 
Til Miljø- og Fødevareministeriet
 
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget nedenstående vejledninger i høring. TERs 
bemærkninger om vejledningernes administrative konsekvenser fremgår individuelt nedenfor. 
 
Vejledning om grundbetaling 2019
TER vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 
kommentarer.
 
Vejledning om grøn støtte 2019
TER vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 
kommentarer.
 
Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019
TER vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 
kommentarer.
 
Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019
TER vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 
kommentarer.
 
Vejledning om slagtepræmie 2019
TER vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 
kommentarer.
 

mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig 
konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som 
konkurrencemyndighed.
På det foreliggende grundlag har styrelsen ikke bemærkninger til høringen, men skal overordnet gøre 
opmærksom på, at det forudsættes, at tildelingen af støtte foretages på baggrund af objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår
 
 
Med venlig hilsen
 

  
 

METTE CHRISTOPHERSEN 
Sagsbehandler 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
mec@em.dk
Tlf.   33 92 33 50
Tlf. Dir.   91 33 73 11

      
EAN 5798000026001
______________________________
 
Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside https://em.dk/privatlivspolitik.
 
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede 
modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne 
e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
 
 
 
Fra: Direkte Betalinger (LFST) 
Sendt: 19. november 2018 15:36
Emne: Landbrugsstyrelsens høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2019, 
J.nr. 18-1321-000003
 
Kære Alle 
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring:

-          Vejledning om grundbetaling 2019
-          Vejledning om grøn støtte 2019
-          Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019
-          Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019
-          Vejledning om slagtepræmie 2019

 
Høringsmaterialet findes på høringsportalen på følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62492. 

mailto:mec@em.dk
http://em.dk/
https://www.linkedin.com/company/erhvervsministeriet
https://twitter.com/Erhvervs_min
https://www.facebook.com/erhvervsministeriet
https://em.dk/privatlivspolitik
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62492


 
Bemærkninger sendes til direktebetalinger@lbst.dk, med angivelse af j. nr. 18-1321-000003, 
senest onsdag d. 5. december 2018.
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: 
Martin Dalby på madavk@lbst.dk eller tlf.nr. 45263829.

 
De modtagne høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter vil blive 
offentliggjort på Høringsportalen.
 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 

mailto:direktebetalinger@lbst.dk
mailto:madavk@lbst.dk
mailto:tins@lbst.dk
mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/


From:                                 Direkte Betalinger (LFST)
Sent:                                  Tue, 4 Dec 2018 15:11:39 +0100
To:                                      Isabel Queck (LFST)
Cc:                                      Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: 18-1321-000003 vejledning om slagtepræmie

 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 
Fra: Esben Tranholm Nielsen [mailto:ETN@lf.dk] 
Sendt: 30. november 2018 10:41
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Cc: Niels Lindberg Madsen <NLM@lf.dk>; Maria Skovager Østergaard <MSO@lf.dk>
Emne: 18-1321-000003 vejledning om slagtepræmie
 
 
 
Venlig hilsen

Esben Tranholm Nielsen
Chefkonsulent
Team EU
Landbrug & Fødevarer

T +45 3339 4681  |   M +45 5127 0139  |   E etn@lf.dk

Landbrug & Fødevarer FmbA
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V
www.lf.dk

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport 
på 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste 
eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en 
stærk placering i Danmark og globalt. 

 

mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
mailto:ETN@lf.dk
http://www.lf.dk/


Dato 30. november 2018 
Side  1 af 2  

  

Landbrugsstyrelsen  

Nyropsgade 30  

1780 København V  

18-1321-000003 

 

 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til vejledning om slagtepræmie   

Landbrug & Fødevarer har set vejledningen igennem på de punkter, hvor bekendtgørelsen også 

foreslås ændret – dvs. ift. kommunikation mellem LBST og landbruger, samt sanktioner for ikke at 

anmelde alle arealer. 

 

Umiddelbart giver det ikke anledning til kommentarer. 

 

 

  

  
  

Esben Tranholm Nielsen  

Chefkonsulent 

Landbrug & Fødevarer  



From:                                 Direkte Betalinger (LFST)
Sent:                                  Tue, 20 Nov 2018 08:31:12 +0100
To:                                      Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: 18-1321-000003.

 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 
Fra: Munck [mailto:munck@boegekaergaard.dk] 
Sendt: 19. november 2018 20:49
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Emne: 18-1321-000003.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Anette og Kaj Munck
Tornemarksvej 4, Jyderup
4640 Faxe.
 
Tlf.: 2041 9080
Hjemmeside: www.Boegekaergaard.dk
 

mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
http://www.boegekaergaard.dk/


 Faxe  Tornemarksvej 4 4640 Faxe 19-11-2018

Hørings svar på direkte arealstøtte.  

Jeg mener at perioden for hvornår der skal sås efterafgrøder den skal være mere flexibel eftersom der er 
meget stor forskel på hvornår der høstes eks syd/vest Lolland høster 14 dage før Stevns, grundet varmere 
klima.

En ide kunne være at man kunne sige at vækst tiden for efterafgrøden skal være på mindst 2 måneder og at 
man kan sende ind ad flere gange, hvilke arealer man har sået til, evt. en præmie for at så det tidligere da 
det er i den tidlige ende der er størst effekt opsamling af N. Det kan også være svært hvis man har en 
markplan, som man helst vil holde intakt, hvis man så ikke kan høste til tiden på lige de marker der skal 
være efterafgrøder på. 

Jeg kunne godt tænke mig at der blev udbetalt noget tidligere så alle dem der var blevet sagsbehandlet og 
fundet i orden de kunne udbetales efterhånden som de var færdige, det vil lette likviditeten på mange 
landbrug.

Jeg syntes at der skal være en grænse der ligger højere oppe for minimums areal/ støtte beløb, det er 
hensigten at det er landbruget der skal have støtten og ikke hobby folket, som har deres indtjening uden 
for landbruget. 

2,8,1 der er kryds overenstemmelse med alle de fine miljø ting der nu er, men hvad med alle hestefolk som 
ikke overholder alle de samme krav som os der har et landbrug med eks. husdyr der er meget større 
forurening fra de små heste hold end fra de store med dyr.   

3,10.1 Var det muligt at man kunne have samme bredde på sin vildt stribe som sprøjten den er? eks 24 
meter så kunne man køre henover o slukke for sprøjten lige som med gødningsspredere etc. Så var 
muligheden også at det var nemmere at ”rotere med det område man lægger uden at opformere ukrudt i 
flere år. Det kunne være 30 meters længde eller lign?

Kaj Munck



From:                                 Jesper Loldrup (LFST)
Sent:                                  Fri, 30 Nov 2018 10:53:39 +0100
To:                                      Isabel Queck (LFST);Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: Datatilsynets høringssvar, j. nr. 18-1321-000003

 
 
Med venlig hilsen

Jesper Loldrup
Teamleder | Direkte Betalinger
+45 31 99 69 32 | jeslol@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 
 
Fra: Rasmus Jakobsen [mailto:rmj@datatilsynet.dk] 
Sendt: 30. november 2018 10:10
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Emne: Datatilsynets høringssvar, j. nr. 18-1321-000003
 
Til Landbrugsstyrelsen
 
 
Vedrørende høring over udkast til vejledning om direkte arealstøtte og høring over udkast til 
vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2019 . 
 
Datatilsynet fremsender hermed tilsynets høringssvar af d.d.
 
 
Med venlig hilsen
 
Rasmus Jakobsen
Fuldmægtig, cand.jur.
 
Tlf.: (+45) 33 19 32 00
E-mail: rmj@datatilsynet.dk

DATATILSYNET
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K 
Tlf.: +45 3319 3200, Fax: +45 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk, Internet: www.datatilsynet.dk
 

mailto:jeslol@lbst.dk
mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
mailto:rmj@datatilsynet.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk/


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved brev af 19. november 2018 har Landbrugsstyrelsen anmodet om Datatil-

synets eventuelle bemærkninger til bl.a. ovenstående udkast til vejledning om 

slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2019. 

 

Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende: 

 

1. Behandling og offentliggørelse af data 

1.1 Af afsnit 17.1 i udkastet fremgår det, at: 

 
”Du skal være opmærksom på følgende forhold i relation til persondataloven:  

 De oplysninger, der indsamles i forbindelse med din tilmelding til slagtepræmieordningen 

og i fællesskemaet, bliver behandlet af Landbrugsstyrelsen i forbindelse med afgørelse om 

udbetaling af støtte fra Landbrugsstyrelsen.  

 Landbrugsstyrelsen er dataansvarlig.  

 Du kan i medfør af persondataloven anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles 

i forbindelse med din ansøgning.  

 Du har i medfør af persondataloven krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysnin-

ger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måder er behandlet i strid med 

lovgivningen.” 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse oplyse, at persondataloven pr. 25. maj 2018 

er blevet afløst af nye databeskyttelsesregler i form af en generel forordning 

fra EU om beskyttelse af personoplysninger, som gælder i både den private og 

offentlige sektor1, og databeskyttelsesloven2, der supplerer reglerne i forord-

ningen. Datatilsynet anbefaler på den baggrund, at Landbrugsstyrelsen for-

holder sig til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Jakobsen 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databe-

skyttelse). 
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

Landbrugsstyrelsen   

Nyropsgade 30     

1780 København V 

 

Sendt til: direktebetalinger@lbst.dk 

30. november 2018 Vedrørende høring over udkast til vejledning om slagtepræmie for kvier, 

tyre og stude 2019  
  Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-mail dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr.  2018-12-0305 

Dok.nr. 48516 

Sagsbehandler 

Rasmus Jakobsen 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved brev af 19. november 2018 har Landbrugsstyrelsen anmodet om Datatil-

synets eventuelle bemærkninger til bl.a. ovenstående udkast til vejledning om 

direkte arealstøtte. 

 

Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende: 

 

1. Behandling og offentliggørelse af data 

1.1 Af afsnit 9 i udkastet fremgår det, at: 

 

”Når du indsender Fællesskema 2019, skal du være opmærksom på følgende forhold i relation 

til Databeskyttelsesloven:” 

 

Datatilsynet forstår umiddelbart det anførte således, at Landbrugsstyrelsen, 

foruden databeskyttelsesloven,1 henviser til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske perso-

ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel for-

ordning om databeskyttelse).2 

 

Datatilsynet anbefaler, at teksten præciseres i overensstemmelse hermed. 

 

1.2 Af afsnit 9 i udkastet fremgår det videre, at: 

 

”Du har efter anmodning krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig 

urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.” 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse henvise til databeskyttelsesforordningens 

art. 17, stk. 3, hvori der oplistes en række undtagelser til retten til at få per-

sonoplysningerne slettet.  

                                                 
1 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databe-

skyttelse). 

Landbrugsstyrelsen   

Nyropsgade 30     

1780 København V 
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Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at en dataansvarlig ikke er forpligtet til at 

slette oplysninger, hvis den fortsatte behandling af oplysninger om den regi-

strerede er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller er nødvendig 

for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører 

under offentlig myndighedsudøvelse, som du som dataansvarlig er blevet på-

lagt. 

 

For yderligere information om den registreredes ret til sletning og den regi-

streredes øvrige rettigheder kan Datatilsynet henvise til tilsynets vejledning  

om de registreredes rettigheder.3 

 

1.3 Af afsnit 9 i udkastet fremgår det endvidere, at: 
 

”afgivne oplysninger er undergivet offentlighed med de begrænsninger, der følger af lovgivnin-

gen, herunder især Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.” 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse henvise til de grundlæggende betingelser 

for behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 5, 

herunder art. 5, stk. 1, litra c, om dataminimering og art. 5, stk. 1, litra e, om 

opbevaringsbegrænsning.  
 

2. Overførsel af data 

2.1 Af afsnit 9.1 i udkastet fremgår det, at: 

 

”I overensstemmelse med Databeskyttelseslovens regler om indsigtsret kan du få oplyst, hvad 

der er registreret om dig i GLR/CHR.” 

 

Datatilsynet forstår umiddelbart det anførte således, at der henvises til databe-

skyttelsesforordningens regler om indsigtsret.  

 

Datatilsynet anbefaler, at teksten præciseres i overensstemmelse hermed.  

 

3. Øvrige ressortområder 

3.1 Databeskyttelsesloven er endvidere nævnt i afsnit 10.2.2.  

 

Datatilsynet skal i den forbindelse anbefale, at Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske perso-

ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel for-

ordning om databeskyttelse) tillige nævnes i dette afsnit.   

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Jakobsen 

                                                 
3 Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan findes på tilsynets hjemmeside  

under punktet ”Generelt om databeskyttelse” og ”Vejledninger og skabeloner 

 



From:                                 Direkte Betalinger (LFST)
Sent:                                  Thu, 6 Dec 2018 12:15:50 +0100
To:                                      Isabel Queck (LFST);Lene Dalsgaard (LFST);Martin Dalby (LFST)
Subject:                             VS: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2019 
J.nr. 18-1321-000003.
Attachments:                   181205 JBN Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og 
slagtepræmie 2019.pdf
Importance:                     High

 
 
Venlig hilsen

Tina Sørensen
Kontorfuldmægtig | Direkte Betalinger
+45 61 88 79 53 | tins@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

 
Fra: Mikala Høj Laursen [mailto:mhl@jaegerne.dk] 
Sendt: 5. december 2018 16:05
Til: Direkte Betalinger (LFST) <DirekteBetalinger@lbst.dk>
Cc: Jakob Bergmann Nielsen <jbn@jaegerne.dk>; Niels Søndergaard <nis@jaegerne.dk>; Claus Lind 
Christensen <clc@jaegerne.dk>
Emne: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2019 J.nr. 18-1321-
000003.
Prioritet: Høj
 
Til rette vedkommende 
 
Hermed Danmarks Jægerforbunds høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og 
slagtepræmie 2019 J.nr. 18-1321-000003.
 
I tilfælde af spørgsmål eller kommentar er I altid velkomne til at kontakte mig.
 
 
Med venlig hilsen

Mikala Høj Laursen
Juridisk konsulent

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 64 ● Mobil +45 27 80 28 56
E-mailadresse mhl@jaegerne.dk

mailto:mail@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/
mailto:mhl@jaegerne.dk
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Vedr.: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og 
slagtepræmie 2019. J.nr. 18-1321-000003. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 19. november 2018 udsendt udkast til nærværende 
vejledninger i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Med henvisning til Danmarks Jægerforbunds høringssvar til ”Udkast til 
bekendtgørelse om grundbetaling 2019”, skal vi gøre opmærksom på, at der i 
bekendtgørelsens §24 stk. 7. og 8. meget tydeligt beskrives, at barjordsstriber skal 
placeres i tilknytning til markskel.  
 

”Stk. 7. På barjordsstriber, jf. stk. 1, kan plantedækket undlades i en 
bredde på højst 3 meter rundt om hver enkelt mark”  
”Stk. 8. Barjordsstriber kan dog etableres mellem afgrøden og et af de 
øvrige tiltag efter stk. 1, når barjordsstriben er placeret i tilknytning til 
et markskel.” 

 
Hvorimod der i nærværende vejledning afsnit 3.10.2 bruges følgende formulering: 

”Du må etablere striberne med en bredde på op til 3 meter langs 
markkanten eller i sammenhæng med et andet vildt- og bivenligt tiltag.” 

   
Denne formulering er ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens meget 
præcise, men også uhensigtsmæssige formulering. Danmarks Jægerforbund bakker 
op om formuleringen i vejledningen, og at det skal være muligt at etablere 
barjordstriber som midtmarkstiltag i kombination med mindst ét andet vildt- og 
bivenligt tiltag. Vi opfordrer til, at teksten i bekendtgørelsen ændres, så der er 
sammenhæng med vejledningen. 
 
Danmarks Jægerforbund er positive over der indføres mulighed for at opfylde 
aktivitetskravet på blomster og bestøverbrak hvert andet år. Vi vil i den 
forbindelse opfordre til, at der informeres via denne vejledning og kommende 
faktaark om vigtigheden af, at landmænd ikke laver totale omlægninger hvert 
andet år, men derimod nøjes med at omlægge maksimalt halvdelen af blomster 
eller bestøver brakmarken årligt, således insekter, fugle og pattedyr ikke får 
fjernet hele deres livsgrundlag ved en total omlægning. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag bør ligesom på landbrugsarealer i omdrift, også kunne 
etableres på arealer med permanent græs og permanente afgrøder. Danmarks 
Jægerforbund finder, at denne sondring mellem omdriftsarealer og f.eks. 
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permanente græsarealer er en unødvendig barriere for, at der skabes et rigere 
naturindhold i landbrugslandet. Ligeledes risikerer landmænd, der har anlagt vildt- 
og bivenlige tiltag, på et areal som på anlæggelsestidspunktet havde status af 
omdrift, at blive underkendt og sanktioneret når arealet automatisk skifter status 
efter 5 år uden omlægning. Medmindre landmanden husker, at fjerne de vildt- og 
bivenlige tiltag som landmanden anlagde med gode hensigter få år tidligere. 
 
Da arealer med permanent græs som udgangspunkt ikke er underlagt et forbud 
mod omlægning, og kan ændre status til omdriftsareal igen, foreslår Danmarks 
Jægerforbund, at reglerne om vildt- og bivenlige tiltag forenkles. Konkret foreslår 
Danmarks Jægerforbund, at det gøres muligt at etablere vildt- og bivenlige tiltag 
på alle arealer, der ikke er omfattet af et forbud mod jordbehandling.  
 
Danmarks Jægerforbund har i gentagne høringssvar kritiseret de grønne krav for at 
have manglende effekt i forhold til formålet med at bevare og udvide 
biodiversiteten i landbrugslandet. Særligt har Danmarks Jægerforbund kritiseret 
kravet om Miljø Fokus Områder (MFO) for at være særdeles virkningsløst. Da 
implementeringen af virkemidlerne giver mulighed for, at efterafgrøder og 
græsudlæg kan overlappe med kravet om husdyr eller pligtige efterafgrøder. Det 
vil altså sige, at landmanden kan vælge at opfylde sit MFO krav ved at lave nogle 
efterafgrøder, han alligevel skulle lave i forbindelse med kvælstofindsatsen.  
 
Det er dog enormt positivt, at Landbrugsstyrelsen velvilligt løbende har medvirket 
til, at forbedre de alternativer landmændene har kunnet vælge til opfyldelse af 
MFO. Derfor ser Danmarks Jægerforbund frem til at samarbejde omkring en reel 
greening, når CAP 2020 og de nationale strategiske CAP planer 
skal implementeres i Danmark. 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Afd. For 
Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: jbn@jaegerne.dk 
 
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 



From:                                 Maria Skovager Østergaard
Sent:                                  Wed, 5 Dec 2018 15:41:12 +0000
To:                                      Direkte Betalinger (LFST);Martin Dalby (LFST)
Cc:                                      hoering;Niels Lindberg Madsen
Subject:                             Landbrug & Fødevarers høringssvar til vejledningerne om direkte arealstøtte, j.nr. 
18-1321-0000003
Attachments:                   Høringssvar til de 4 vejledninger.pdf

Vedhæftet er Landbrug & Fødevarers høringssvar til de 4 vejledninger om direkte arealstøtte.
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.
 
Venlig hilsen

Maria Skovager Østergaard
Chefkonsulent
Team EU
Landbrug & Fødevarer

T +45 3339 4227  |   M +45 2724 5627  |   E mso@lf.dk

Landbrug & Fødevarer FmbA
Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V
www.lf.dk

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport 
på 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste 
eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en 
stærk placering i Danmark og globalt. 

 

mailto:MSO@lf.dk
http://www.lf.dk/?utm_source=email&utm_medium=signatur&utm_campaign=Jul2018
http://www.lf.dk/
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Direkte Betalinger 

Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: direktebetalinger@lbst.dk og madavk@lbst.dk 

Journalnummer: 18-1321-0000003 

Høringssvar vedrørende vejledninger om direkte arealstøtte 

 

Hermed fremsendes Landbrugs & Fødevarers høringssvar vedrørende udkastene til de fire 

vejledninger vedrørende direkte arealstøtte for 2019. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde 

med SEGES. 

 

Denne sommers tørke og de tre foregående års våde efterår illustrerer med al tydelighed, at det er 

meget svært at sætte reglerne for landbrugsstøtte og grønne krav i meget firkantede rammer, hvor 

der konstant er brug for justeringer og dispensationer fra reglerne. Landbrug & Fødevarer mener 

derfor, at der bør justeres grundlæggende på reglerne, så danske landmænd kan få muligheden for 

at udøve godt landmandskab tilbage.  

 

Der er brug for mere fleksible frister for etablering af MFO-efterafgrøder. Det er vigtigt at dette bliver 

indarbejdet i reglerne for de grønne krav straks, såfremt Folketinget vedtager fleksible frister som 

foreslået i den nye gødskningslov, der nu er i høring. Desuden er der brug for en mere fleksibel 

tilgang til fristen for høst af hovedafgrøden (den 20. august), når der anvendes MFO-græsudlæg.  

 

Det er meget positivt, at der i vejledningsmaterialet indføres en mulighed for 2-årig 

landbrugsaktivitet på arealer med blomster- og bestøver brak, men hvis det skal være et tiltag som 

bliver anvendt af landmændene er det vigtigt at underkendelsesrisikoen ved at anvende denne 

mulighed ikke er højere end for de alternativer, der hidtil har været mulige. Der er helt generelt brug 

for en væsentlig mere enkel og fleksibel tilgang til kravet om landbrugsaktivitet på græsarealer og 

brakarealer. Reglerne er i dag alt for komplekse og varierer alt efter hvilken type areal, der er tale 

om. Desuden er perioderne hvor aktivitetskravet kan opfyldes begrænsede tidsmæssigt, hvilket 

øger risikoen for underkendelser for landmanden. Der er brug for langt større fleksibilitet på dette 

område. 

 

De seneste års erfaringer med den fysiske kontrol viser også, at de kriterier, der er sat op for 

kontrol af efterafgrøder ikke holder i praksis. Der har hvert år været dispenseret fra krav om 

dækningsgrad, og vi har fra Landbrug & Fødevarers side løbende sat spørgsmålstegn ved 

modellens anvendelighed. Med de fleksible frister for etablering af efterafgrøder, der nu er foreslået 

i gødskningsloven er det nødvendigt helt at afskaffe denne kontrol-model. Det afgørende i en 

kontrolsituation bør derfor være, om landmanden har gjort alt hvad han kunne for at sikre en god 

etablering af efterafgrøderne.  

 

Derudover ønsker Landbrug & Fødevarer helt generelt, at principperne for kontrollen bevæger sig 

mere og mere i retning af fokus på vejledning og korrektion og højere bagatelgrænser frem for 

sanktioner. Landmænd oplever det generelt som enormt frustrerende, at der skal bruges tid og 

ressourcer på at administrere meget små støttebeløb, hvad enten det drejer sig om 
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genoptagelsessager, justering af tilsagn, småjusteringer i vådområdeprojekter eller underkendelser 

af arealer helt ned til 100 m2 ved kontrolbesøg. 

 

Landbrug & Fødevarer henviser i øvrigt til de høringssvar, der er sendt til bekendtgørelser og 

vejledninger på områder, der enten direkte influerer eller har berøringsflade med beskrivelsen af 

reglerne i de vejledninger, der sendes høringssvar på her. Derudover vil vi i Landbrug & Fødevarer 

løbende sende supplerende bemærkninger og afklarende spørgsmål, såfremt vi bliver 

opmærksomme på yderligere forhold der er relevante at kommentere på. 

 

Helt generelt skal det bemærkes, at fristen for ændring af fællesskemaet alle steder benævnes som 

den 12. maj. Da den 12. maj er en søndag er den reelle frist mandag den 13. maj. Dette bør 

konsekvensrettes i hele vejledningen. Derudover er det generelt vanskeligt at overskue, hvor der er 

lavet ændringer i vejledningen. Det vil være en stor fordel, hvis alle ændringer er markeret med 

”track changes” i høringsmaterialet.  

 

Nedenfor fremgår Landbrug & Fødevarers specifikke bemærkninger til de fire vejledninger om 

direkte arealstøtte. Der er indsat en tabel for hver vejledning. Landbrug & Fødevarer har sendt 

høringssvar til vejledningen om slagtepræmie i sidste uge.  

 

Vejledning om grundbetaling 2019 

Side/afsnit Indhold Kommentar/rettelse 

7 Tabel vedrørende frister Eftersom udsåningsfristen for græsudlæg i majs og i korn 

fremadrettet vil være 30. juni for begge tiltag skal grafikken 

rettes, så pilene ender på samme tidspunkt. 

 

I næstsidste række fremgår det, at etableringsfristen for 

efterafgrødeblandinger er den 20. september. Det er ikke 

korrekt efter de gældende regler. 

10 Siden sidst Helt generelt henvises der til Landbrug & Fødevarers 

kommentarer til de 3 beskrevne nye tiltag i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

14 / 2.1.1 Frister Landbrug & Fødevarer foreslår, at det præciseres i 

vejledningen, at ansøgninger modtaget i påsken betragtes 

som modtaget tirsdag efter påske. Det betyder, at disse 

ansøgninger vil få 1 % støttenedsættelse. Landbrug & 

Fødevarer bemærker i den forbindelse, at ansøgningen 

ikke bør betragtes som modtaget forsinket, hvis den 

indsendes i påsken. Se uddybende bemærkninger omkring 

dette og ansøgningsperioden generelt i Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til fælleskemabekendtgørelsen. 

15 / 2.1.3 Ændring af afgrødekode Det fremgår af teksten, at ansøgeren skal oplyse den 

afgrøde, der dyrkes på marken i perioden 12. maj til 25. juli. 

Det fremgår af grundbetalingsbekendtgørelsen at perioden 

er 15. maj til 25. juli. 

 

I hele afsnittet står der 12. maj som ændringsfrist. Da 

ændringsfristen reelt er den 13. maj (den 12. maj er en 

søndag), bør dette fremgå af vejledningsteksten. 
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23 / 2.7.1 Sammenhængende arealer Landbrug & Fødevarer vil endnu en gang påpege det 

uhensigtsmæssige i, at permanent græs ikke betragtes 

som sammenhængende med andre arealer. Dette betyder i 

praksis at mange små arealer med permanent græs 

afsnøres fra at modtage grundbetaling, da de bliver under 

0,3 ha. Eftersom disse arealer også er til gavn for natur og 

biodiversitet, er dette ikke hensigtsmæssigt. 

26 / 3.3.1 Hvornår er et græsareal 

permanent græs 

Sætningen ”det samme gælder arealer, der blev anmeldt 

som udtaget areal før 2015” bør udgå. Såfremt den 

fastholdes bør den suppleres med teksten ”…, såfremt 

plantedækket bestod af mere end 50 pct. græs og andet 

grøntfoder.” Reglerne for definitionen af et græsareal blev 

justeret i 2015, og det er vigtigt at dette afspejles i 

vejledningsmaterialet. 

29 / 3.3.1 Permanent græs på 

tilsagnsarealer 

(også jf. afsnit 5.4) 

Det er en udfordring, at markblokkens støtteprocent ikke 

kan anvendes på arealer med tilsagn til pleje af græs- og 

naturarealer, hvor der fra 2019 indføres 10 % fleksibilitet. 

Det bør det være muligt at anvende markblokkens 

støtteprocent på alle tilsagnsarealer, uanset om de har 

status som permanent græs eller som omdriftsarealer. 

Alternativt bør det tillades at den enkelte ansøger kan 

vælge at lade arealet vokse ind i permanent græs status, 

så markblokkens støtteprocent kan anvendes. Landbrug & 

Fødevarer har været i dialog med EU-Kommissionen om at 

få løst denne problemstilling. 

32-33 / 3.4.1 2-årigt aktivitetskrav på 

blomster- og bestøverbrak 

Det fremgår af udkastet til vejledning, at hvis ansøgeren 

anvender det nye 2-årige aktivitetskrav på blomster- og 

bestøverbrak, skal arealet opfylde betingelserne for 

blomster- eller bestøverbrak i begge kalenderår – herunder 

også blandingskravet. Særligt for bestøverbrak er 

blandingskravet meget restriktivt. Der skal være minimum 3 

forskellige plantearter af de arter der fremgår af 

planteartslisten, og de skal udgøre mere en 50 % af 

markens samlede plantedække. Såfremt dette ikke kan 

opfyldes, kan marken konverteres enten til slåningsbrak 

eller til blomsterbrak. Eftersom bestøverbrak har en højere 

omregningsfaktor i forhold til MFO end de øvrige braktyper 

giver dette krav en forøget risiko for at der kan mangle 

MFO-areal i forbindelse med en kontrol. Det vil nemlig 

være tæt på umuligt at vurdere hvordan marken vil udvikle 

sig hen over sæsonen på ansøgningstidspunktet i april. 

Underkendelsesrisikoen kan derfor være væsentligt højere, 

hvilket er meget uhensigtsmæssigt. På den baggrund 

reduceres incitamentet til at anvende et to-årigt 

aktivitetskrav på bestøverbrak (og blomsterbrak) også 

væsentligt. Derfor bør det tillades at disse arealer udvikler 

sig naturligt i år 2.  

35 / 3.4.4 Omlægning forud for 

vårafgrøder 

Det er vigtigt at det fremgår, hvornår det er muligt at 

nedvisne arealet. 
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36 / 3.6 Støttebetingelser for hamp Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at ”The 

International Drug Control Conventions” (konventionen af 

30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler), sondrer 

mellem dyrkning af hampeplanten til industrielle formål 

(fiber og frø) og produktion af cannabis. Det er alene 

produktion af cannabis, der ifølge konventionen skal være 

omfattet af et kontrolsystem. Artikel 28 i konventionen har 

følgende ordlyd: 

”Control of cannabis 

1. If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for 

the production 

of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the 

system of controls as provided in article 23 respecting the 

control of the opium poppy. 

2. This Convention shall not apply to the cultivation of the 

cannabis 

plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or 

horticultural 

purposes.” 

 

Det, der ifølge konventionens definitionsbestemmelse i 

artikel 1, stk. 1, er omfattet er: 

“(b) “Cannabis” means the flowering or fruiting 

tops of the cannabis plant (excluding the seeds 

and leaves when not accompanied by the tops) 

from which the resin has not been extracted, by 

whatever name they may be designated. 

(c) “Cannabis plant” means any plant of the genus 

Cannabis. 

(d) “Cannabis resin” means the separated resin, 

whether crude or purified, obtained from the 

cannabis plant.” 

 

Landbrug & Fødevarer finder det på den baggrund relevant 

med en nærmere vurdering af, hvorvidt der på lignende vis 

bør indføres en sondring i det danske godkendelses- og 

kontrolsystem således, at dyrkning af hampeplanten 

udelukkende til industrielle formål (fiber og frø), ikke vil 

kræve en godkendelse/tilladelse som en støttebetingelse 

for arealer med hamp. Det er for Landbrug & Fødevarer 

væsentligt, at der ikke opstilles unødige 

sagsbehandlingstrin for dyrkning produktionen af hampefrø 

og hampefibre, herunder ikke mindst i forbindelse med 

ansøgning om direkte arealstøtte. 

44 / 3.12 Grundbetaling under artikel 

32 

Der henvises generelt til de bemærkninger som Landbrug 

& Fødevarer har anført vedrørende arealer med artikel 32 i 

høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Håndteringen af artikel 32 opleves som meget bøvlet både 

i vådområdeprojekter, ved etablering af minivådområder og 

i skovrejsningsprojekter. Der er derfor et stor behov for at 



Side 5 af 11 

 

  

få forbedret reglerne og den administrative praksis på dette 

område. 

48-49 / 3.12.3 Minivådområder Det fremgår ikke af vejledningsteksten, hvordan ansøgeren 

skal anmelde arealer, hvor der er etableret minivådområder 

i efteråret 2018. 

51 / 3.2.5 Tabel vedrørende 

skovrejsningsprojekter 

Det fremgår i første og sidste række, at der ikke er en 

kendt tidsbegrænsning på anvendelsen af artikel 32 på 

denne type tilsagn. Det bør tilføjes, at dette til enhver tid vil 

afhænge af reglerne i EU’s landbrugspolitik, hvor et nyt 

regelsæt forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. 

 

Landbrug & Fødevarer søger også en afklaring af, om der 

er tilsagnstyper, hvor det ikke længere er muligt at modtage 

grundbetaling fordi der er gået mere end 13 år siden 

arealet første gang modtog grundbetaling under artikel 32. 

75 / 6.1.1 Transport i støtten Det bør beskrives hvad ansøgeren skal gøre, når der er 

flere, der skal have transport i ansøgerens støtte.  

75 / 6.3 Nedsættelser Det foreslås at tilføje, at SKAT kan modregne i 

støtteudbetalingen. 

78 / 6.6 Klagemulighed Der er brug for bedre gennemsigtighed i 

sagsbehandlingstiderne for klagesager, både hos 

Landbrugsstyrelsen og hos Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Der opleves generelt 

utilfredsstillende lange sagsbehandlingstider på 

klagesager. Landbrug & Fødevarer har eksempler på 

sager, der har ligget flere år, men som endnu ikke har 

modtaget en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

81 / 7.4.2 Kontrol på bedriften I Landbrug & Fødevarer er vi optagede af, at der skal være 

balance mellem retssikkerhedshensyn til den enkelte og 

kontroleffektivitetshensyn hos Landbrugsstyrelsen. 

Rammerne for kontrolbesøg fylder meget hos vores 

medlemmer. Udgangspunktet i den i afsnittet citerede 

forordningsbestemmelse er reelt, at kontroller på stedet 

kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer 

kontrollernes formål eller effektivitet.  

 

Landbrug & Fødevarer finder derfor, at det hører med til 

helheden, at få beskrevet, at hovedreglen for de fleste 

kontrolordninger, der er baseret på EU-lovgivningen er, at 

kontrol kan varsles under forudsætning af, at denne 

varsling ikke forstyrrer kontrollens formål eller effektivitet, jf. 

også den i vejledningens afsnit 7.4.2. citerede artikel 25 i 

forordning 809/2014.  

 

Princippet fra EU-retten om varsling stemmer overens med 

udgangspunktet i dansk ret, hvorefter § 5 i lov nr. 442 af 9. 

juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse 

af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven) 

fastslår, at parten forud for gennemførelsen af et 
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tvangsindgreb skal underrettes, med mindre formålet med 

tvangsindgrebet forspildes, jf. § 5, stk. 4, nr. 1. 

 

Et varslet kontrolbesøg er et langt bedre udgangspunkt for 

et godt kontrolbesøg, og som udtrykt flere gange tidligere 

er det Landbrug & Fødevarers holdning, at de muligheder 

der er for varslede kontrolbesøg inden for rammerne af EU-

lovgivningen, skal udnyttes i videst muligt omfang. 

 

Den del af arealkontrollen som foretages som en del af 

telemålingen, dvs. uden adgang til landmandens ejendom 

og bygninger, og som ikke foretages på grundlag af en 

konkret mistanke om en manglende overholdelse af 

reglerne, adskiller sig på den anden side fra ovenstående 

ved ikke at udgøre et tvangsindgreb omfattet af 

retssikkerhedsloven som sådan, dvs. herunder 

udgangspunktet om varsling mv. Landbrug & Fødevarer 

mener, at det kunne være nyttigt at få introduceret disse 

nuanceforskelle i vejledningen mhp. at få skabt det bedst 

mulige grundlag for forventningsafstemningen mellem 

kontrolmyndighed og den kontrollerede. 

Bilag 2 Ordliste Generelt trænger ordlisten i bilag 2 til en gennemgang og 

tilretning. Fx er der ikke længere brug for ord som bi- og 

branchekoder, såfrist 31. maj og randzoner. 

 

 

Vejledning om grøn støtte 2019 

Side/afsnit Indhold Kommentar/rettelse 

6 / 1.3 MFO-efterafgrøder kan 

blive foderafgrøder i 2019 

Det bør fremgå mere tydeligt, at de lempede regler i 

forbindelse med tørken gælder for MFO-

efterafgrødeblandinger. Der bør derfor stå ”MFO-

efterafgrødeblandinger”. Derudover foreslås det at tilføje, at 

MFO-græsudlæg udlagt i en hovedafgrøde altid kan blive 

næste års hovedafgrøde. 

8 / 2.2 Fritagelse for økologiske 

arealer 

Det bemærkes, at den gældende administrationspraksis for 

at sikre fritagelsen for de grønne krav for økologer er 

besværlig, eftersom arealerne skal være omlagt senest den 

dag ansøgningen om grundbetaling indsendes. Derudover 

kan det på tidspunktet for ansøgningen være svært at 

forudse, om arealerne vil blive drevet økologisk resten af 

året, fx i tilfælde hvor forpagtninger ophører eller arealer 

bliver solgt.  

16 / 3.3 Undtagelse 3 Under den første dot foreslås det, at det præciseres, at 

dette også gælder for brakarealer. 

24-25 / 4.3 MFO-erstatningsarealer Landbrug & Fødevarer bifalder, at Landbrugsstyrelsen nu 

har fulgt EU-Kommissionens afklaringer og udvidet 

mulighederne for at anvise MFO-erstatningsarealer, hvis 

der underkendes MFO-arealer ved en sommerkontrol. Hvis 

denne ændring skal få en reel betydning i praksis er det 
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dog strengt nødvendigt, at alle som får underkendt arealer i 

en sommerkontrol – og som ikke har anmeldt tilstrækkeligt 

med MFO-efterafgrøder – har mulighed for at rekvirere en 

kontrol af MFO-efterafgrøderne i efteråret. Som der er lagt 

op til i vejledningsmaterialet lige nu, vil muligheden for at 

anvise MFO-efterafgrøder som erstatningsareal afhænge 

af, om landbrugeren bliver udtaget til efterårskontrol.  Dette 

er en helt urimelig forskelsbehandling.  Se supplerende 

bemærkninger til dette i Landbrug & Fødevarers 

høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

26 / 4.4 Aktivitetskravet for MFO-

bræmmer afgør, hvilken 

afgrødekode du skal 

anvende 

I den nederste dot bør det tilføjes, at det er muligt at 

bekæmpe problem-ukrudtsarter i forbudsperioden, 

svarende til reglerne for brak. 

 

Helt generelt er reglerne for aktivitetskravet på MFO-

markbræmmer meget komplicerede. Der henvises til 

Landbrug & Fødevarers generelle kommentarer til 

aktivitetskravet i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

28 / 4.4 Omlægning af MFO-

bræmmer 

Det fremgår, at der i hele kalenderåret ikke må plantes 

juletræer på arealer med MFO-bræmmer. Det bør 

præciseres, at dette gælder for både juletræer og andre 

ikke-støtteberettigede afgrøder.  

 

Helt generelt mener Landbrug & Fødevarer, at det bør 

være muligt at plante juletræer i slutningen af støtteåret 

uden at det påvirker støtteberettigelsen af arealerne det 

pågældende år. 

32 / 4.6 MFO-slåningsbrak  Det er vigtigt, at det fremgår klart af vejledningen, at 

arealer, der anmeldes som ”forårsslåning”, kan godkendes 

som ”sommerslåning” i en kontrol, såfremt aktivitetskravet 

er overholdt. 

33 / 4.6 2-årigt aktivitetskrav Se bemærkninger til dette under bemærkningerne til 

grundbetalingsvejledningen. 

36 / 4.8 Tabel vedrørende krav til 

dækningsgrad 

Som Landbrug & Fødevarer også har anført i høringssvaret 

til grundbetalingsbekendtgørelsen mener Landbrug & 

Fødevarer, at den nuværende kontrolmodel for MFO-

efterafgrøder skal afskaffes. Se Landbrug & Fødevarers 

begrundelse og detaljerede bemærkninger til dette i 

ovennævnte høringssvar. 

37 / 4.8 Blandinger af MFO-

efterafgrøder 

Landbrug & Fødevarer mener der bør tillades 

kvælstoffikserende afgrøder i MFO-efterafgrødeblandinger. 

EU-reglerne for MFO-efterafgrødeblandinger forhindrer 

ikke, at der anvendes kvælstoffikserende afgrøder. 

39 / 4.8 Sprøjteforbud på MFO-

efterafgrøder og - 

græsudlæg 

Landbrug & Fødevarer mener det bør være muligt at 

udskyde høstfristen til begyndelsen af oktober. Se 

begrundelse og detaljerede bemærkninger til dette i 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 
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40 / 4.8 Tabel 2 I rækken ”krav om efterfølgende afgrøde” bør der stå 

”forårssået afgrøde” i stedet for ”vårafgrøde” så det fuldt 

afspejler reglerne i plantedækkebekendtgørelsen. 

40 / 4.8 Eksempel En blanding af korn og cikorie anvendes nærmest aldrig. 

Det forslås derfor at anvende en mere aktuel blanding i 

eksemplet. 

 

 

 

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 

Side/afsnit Indhold Kommentar/rettelse 

5 / 1.2 Betalingsrettigheder kan 

kun overdrages til aktive 

landbrugere 

Landbrug & Fødevarer foreslår at det afklares i 

vejledningsteksten, om det er i orden, at der ikke indsendes 

dokumentation i forbindelse med overdragelsen, hvis 

betalingsrettighederne overdrages i november 2018 eller 

januar 2019 og modtageren planlægger at søge 

grundbetaling i 2019. Dette kunne for eksempel beskrives 

med et konkret eksempel. 

6 / 1.2 Hvis du driver 

landbrugsarealer 

Det foreslås at præcisere indholdet således: ”Hvis du driver 

landbrugsarealer, men ikke søger grundbetaling” 

6 / 1.2 Hvis du har kvæg Det foreslås at præcisere indholdet således: ”Hvis du har 

kvæg, men ikke er tilmeldt slagtepræmieordningen” 

8 / 1.4 Du skal råde over 

betalingsrettigheder 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at det ikke længere 

fremgår af vejledningsteksten til dette afsnit, at det ikke 

bliver betragtet som en indlysende fejl, hvis fællesskema 

og betalingsrettigheder er registreret på forskellige CVR- 

eller CPR-numre. Landbrug & Fødevarer mener generelt, 

at denne type fejl bør anses som indlysende fejl. Derfor 

søger Landbrug & Fødevarer en afklaring af, om dette 

betyder, at der er tale om en praksisændring i forhold til 

den hidtidige administrationspraksis på dette område. 

11 / 1.6 Hvis der i gruppen med 

den laveste værdi findes 

både ejede og forpagtede 

betalingsrettigheder, 

inddrager vi ejede 

betalingsrettigheder før 

forpagtede. 

Administrationspraksis på dette område er justeret i forhold 

til tidligere. Der henvises til Landbrug & Fødevarers 

kommentarer til denne ændring af administrationspraksis i 

høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

14 Hvornår kan der tildeles 

betalingsrettigheder fra 

national reserve 

SEGES får en del spørgsmål om muligheden for tildeling af 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Det er derfor 

særligt vigtigt med gode eksempler i vejledningen, der kan 

tydeliggøre hvordan reglerne skal fortolkes. Der er for 

eksempel brug for en afklaring af følgende: 

 

Eksempel 1: 

To unge landbrugere danner sammen et I/S. Den ene har 

tidligere drevet en enkeltmandsvirksomhed. Hvis 

betalingsrettighederne fra enkeltmandsvirksomheden ikke 
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overdrages til I/S’et, kan der så søges betalingsrettigheder 

fra national reserve? 

 

Eksempel 2: 

En far bortforpagter 90 ha til 4 børn, som alle opfylder 

kravene. Hvis der ikke er betalingsrettigheder med i 

forpagtningsaftalerne, kan børnene så få tildelt 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve? 

 

 

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 

Side/afsnit Indhold Kommentar/rettelse 

4 / 1 Du kan få udbetalt støtten 

til unge nyetablerede 

landbrugere i 5 år 

Det foreslås at tilføje følgende: ”… fra det første år man 

søger støtte til unge nyetablerede landbrugere. Det gælder 

også for landbrugere, der har modtaget støtte til unge 

landbrugere som følge af ansøgninger indgivet før 2019” 

 

Det er væsentligt at få dette med i vejledningsteksten, da 

det fortsat er en relativt ny ændring af reglerne, der følger 

af implementeringen af omnibusforordningen. Tidligere 

skulle den 5-årige periode beregnes fra etableringsåret. 

4 / 1 Du kan kun søge støtte til 

den første 

landbrugsbedrift, du er 

etableret som driftsleder 

for2 

Der er ikke angivet henvisning til regler note 2. 

4 / 1 Note 3 Der henvises til den gamle bekendtgørelse og ikke den 

nugældende fællesskemabekendtgørelse. Der er generelt 

behov for at justere hjemmelshenvisningerne til de 

bekendtgørelser der vil gælde i 2019. 

7 / 2 Den 5-årige støtteperiode 

bliver ikke forlænget, hvis 

du undlader at søge 

støtten i et af de 

støtteberettigede år. Det er 

heller ikke muligt at søge 

støtte til unge landbrugere 

med bagudrettet virkning. 

Det foreslås at tilføje den formulering, der også findes i 

2018-vejledningen side 6 (3. afsnit): ”Den 5-årige 

støtteperiode er en sammenhængende periode, og den 

bliver ikke forlænget, hvis….” 

8 / 3.1 Alderskravet I lighed med vejledningen for 2018 bør det fremgå, at 

alderskravet kun gælder det første år, hvor ansøger søger 

om grundbetaling. Det vil sige, at det ikke er et krav, at man 

er under 41 år i resten af perioden, hvor man søger om 

støtte til unge landbrugere. 

9 / 3.2 Du kan med andre ord ikke 

få støtten, hvis du fx har 

etableret dig på en ny 

landbrugsbedrift, men 

tidligere har været 

I vejledningen fra 2018 er sætningen formuleret på 

følgende måde: 

 

” Du kan med andre ord ikke få støtten, hvis du fx har 

etableret dig på en ny landbrugsbedrift, men tidligere har 
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etableret på en anden 

landbrugsbedrift. 

været etableret på en anden landbrugsbedrift, som er 

solgt.” 

 

Landbrug & Fødevarer efterspørger en begrundelse for, 

hvorfor den sidste del af sætningen ikke er med i den nye 

vejledning. 

10 / 3.4 Eksempler Landbrug & Fødevarer mener, at det i vejledningen skal 

angives hvilke kriterier der lægges vægt på, når det 

vurderes om en ansøger er nyetableret, hvornår en 

ansøger har omdannet sin virksomhed og hvornår en 

ansøger ikke længere er nyetableret. 

 

Der bør udarbejdes flere eksempler i vejledningen, der 

illustrerer disse kriterier. 

12 / 4.2 Er du medejer af et I/S, vil 

du således som 

udgangspunkt være 

tegningsberettiget. Det kan 

også være fastsat i 

interessentkontrakten, at 

du er den daglige leder. 

I vejledningen fra 2018 står der. ”Det kan også være fastsat 

i interessentkontrakten, at du er den daglige leder, med 

mindre andet er fastsat i interessentkontrakten.” 

 

Landbrug & Fødevarer søger en forklaring af, hvorfor sidste 

led i sætningen er fjernet i 2019-vejledningen. 

13 / 4.4 Bemærk, hvis en ung 

landbruger, som indgår i 

selskabet, men som ikke 

har varetaget den 

driftslederfunktion, forlader 

selskabet med henblik på 

at etablere et nyt selskab, 

vil han ikke kunne modtage 

støtte til unge landbrugere 

selvom han varetager 

driftslederfunktionen i det 

nye selskab. 

Der er i den nævnte sætning tilføjet et ”ikke” som ikke er 

med i den gamle vejledning. Den nye formulering 

begrænser mulighederne for at søge støtte under 

ordningen for unge landbrugere i forhold til teksten i 

vejledningen fra 2018. 

 

Landbrug & Fødevarer søger en afklaring af, om der er tale 

om en praksisændring. I bekræftende fald ønsker Landbrug 

& Fødevarer en uddybende begrundelse for denne 

ændring. 

 

 

13 / 4.4 Eksempel 1 I lyset af kommentaren lige ovenfor bør det i eksempel 1 

angives, om den unge landbruger kan udtræde af I/S og 

etablere egen enkeltmandsvirksomhed/selskab og 

modtage støtte til unge landbrugere i denne virksomhed. 

13 / 4.4 Eksempel 2 I dette eksempel bør det også angives, om den unge 

landbruger kan udtræde af I/S og etablere egen 

enkeltmandsvirksomhed/selskab og heri modtage støtte til 

unge landbrugere. 

13 / 4.4 Brug for nyt 

eksempel/faglig afklaring 

Landbrug & Fødevarer søger også afklaring på følgende 

spørgsmål: Kan en hustru, som ejer en landbrugsbedrift 

sammen med sin mand, men som ikke deltager i driften, 

blive anset for ung landbruger og dermed opnå støtte til 

unge landbrugere, hvis hun beslutter sig for at deltage i 

bedriften på lige fod med sin mand (det forudsættes 

naturligvis, at der ikke er tale om omgåelse) og være 

ansvarlig for planteproduktionen?  
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15 Note 14 Henvisningen til bekendtgørelse nr. 865/2017 er forældet. 

Desuden er der ingen § 3, punkt 21 i denne 

bekendtgørelse. 

18 / 7 Sanktionsreglen for 

arealafvigelser er den 

samme som under 

grundbetaling 

Det er fint, at der henvises til sanktionsreglerne i afsnit 7.5, 

men det foreslås at det fremgår mere tydeligt i vejledningen 

til støtte til unge landbrugere, at denne støtte er en del af 

den direkte arealstøtte. Derfor vil eventuelle nedsættelser 

af arealstøtten også ske i forhold til støtten under denne 

ordning. 

 

 

Landbrug & Fødevarer håber, at Landbrugsstyrelsen vil tage alle bemærkningerne i dette 

høringssvar i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige vejledning. I er meget velkomne til at 

kontakte os for uddybende spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 
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