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Høring om udkast til ny bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse 

om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.  

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 

m.v. i ekstern høring.   

 

Da bekendtgørelsen skal træde i kraft inden den 20. august 2018, er høringsfristen 

kort. Landbrugsstyrelsen skal på den baggrund anmode om at modtage eventuelle 

høringssvar senest 14. august 2018 kl. 12.00.  

 

Høringssvaret bedes sendt til Direkte Betalinger: direktebetalinger@lbst.dk med 

angivelse af journalnummer 18-1221-000006. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til: Jannik 

Elmegaard på mail jane@lbst.dk eller på telefon 45 26 35 71 eller Christine 

Frigaard Weinreich Bertelsen på mail chrfri@lbst eller på telefon 61 88 78 26.  

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.  

 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 
høringsliste. 

 

Baggrund for den nye bekendtgørelse  

 

De usædvanligt tørre vejrforhold, som har gjort sig gældende i foråret og 

sommeren i 2018, har medført et stort ønske fra landbrugserhvervet om, at der 

foretages ændringer i reglerne for MFO-efterafgrøder i bekendtgørelse om direkte 

støtte efter grundbetalingsordningen. Ændringerne indebærer konkret, at fristen 

for etablering og datoen for tidligste destruktion af MFO-efterafgrøder udskydes. 

Herudover får landmænd, der befinder sig i en kritisk situation i forhold til at 

skaffe foder til husdyrene, undtagelsesvis mulighed for at tage slæt med henblik på 

produktion af foder til husdyr og til at afgræsse arealerne med MFO-efterafgrøder. 

Muligheden for at tage slæt af eller afgræsse MFO-efterafgrøder er betinget af, at 

MFO-efterafgrøden fortsat har en tilstrækkelig dækningsgrad til at fremstå 

veletableret og jævnt fordelt over hele arealet. 

 

Ændringer til bekendtgørelsens ordlyd er markeret i udkastet til 

ændringsbekendtgørelse. 
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Forholdet til EU-retten 

Sagen om ændringen af bekendtgørelsen om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. har været forelagt for Sekretariatet for Regeringens 

implementeringsudvalg, der har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet lever op til 

regeringens principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen er vedlagt. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 19. august 2018. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Direkte Betalinger  


