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Ref. ANWEKR
Den 9. oktober 2020

Høring om udkast til bekendtgørelse om markblok, elektronisk 
fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema 
og elektroniske tilsagnsskemaer i høring.

Landbrugsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 
senest fredag den 6. november 2020 kl. 12.00. 

Høringssvaret bedes sendt til Direkte Betalinger: direktebetalinger@lbst.dk med 
angivelse af journalnummer 20-1220-000002.

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til: Lene 
Dalsgaard på e-mail lendal@lbst.dk eller på telefon 22 82 30 54. 

De modtagne høringssvar, som ikke stammer fra ministerier eller styrelser under 
ministerierne, vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 
høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, herunder 
afsenders navn og e-mailadresse.

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

Der er vedlagt et udkast til bekendtgørelse. Ændringer er markeret i teksten. 

Baggrund for ændring af bekendtgørelsen 
Bekendtgørelsen regulerer de formelle krav for indgivelse af ansøgninger om 
landbrugsstøtte, herunder om anvendelse af særlige ansøgningsskemaer, frist for 
indgivelse af skemaerne og indtegning på markkort af de arealer, der er omfattet af 
ansøgning. Landbrugsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen bør opdateres på 
enkelte områder. Der er tale om følgende væsentlige ændringer:

Ansøgningsfrister 2021
I § 7 ændres ansøgningsfristen for fællesskemaet og fristen for ændringer og 
forsinket ansøgning for ansøgningsåret 2021. Ansøgningsfristen fastsættes til 16. 
april. Det betyder, at fristen for ændringer og forsinket ansøgning fastsættes til 11. 
maj. Fristerne i § 5 vedrørende indsendelse af markblokændringsforslag bliver 
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ændret, så de fortsat ligger 10 arbejdsdage før sidste frist for forsinket indsendelse 
af ansøgningen. 

Nyt stk. 5 i § 14 – indtegning af arealer uden for markblok
I § 14 om indtegning i fællesskemaets markkort for de marker, hvortil der 
anmodes om udbetaling af økologisk arealtilskud eller om udbetaling af tilskud til 
pleje af græs- og naturarealer indsættes et nyt stk. 5. Det fremgår af denne 
bestemmelse, at hvis der anmodes om udbetaling af tilskud til et areal, der ikke 
ligger i markblok, skal arealet anføres og indtegnes som selvstændig mark. 
Samtidig skal ansøger indsende et markblokændringsforslag, så arealet kan blive 
lagt i markblok af Landbrugsstyrelsen. 

Tilføjelsen vil ikke medføre en ændring af styrelsens praksis og er i 
overensstemmelse med indtegningsreglerne for tilsvarende arealer i § 12, stk. 6, § 
15, stk. 4 og § 16, stk. 7. 

Digitaliseringsklar lovgivning
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal 
Alliance har indgået aftale om digitaliseringsklar lovgivning.

Bekendtgørelsen understøtter, at den nuværende sagsbehandling af ansøgninger i 
høj grad er automatiseret. De foreslåede ændringer påvirker ikke på 
automatiseringsgraden. Landbrugsstyrelsen anser derfor de 7 principper for 
digitaliseringsklar lovgivning for opfyldt. 

Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering og 
vurderet, at de ikke er relevante for de pågældende ændringer af bekendtgørelsen.

Forholdet til EU-lovgivningen
Bekendtgørelsen regulerer ansøgning om direkte arealstøtte, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordninger (EU) nr. 1306/2013 og 1307/2013, samt 
ansøgning om støtte efter Landdistriktsprogrammet, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 1305/2013. Bekendtgørelsen implementerer herunder de regler 
for ansøgning, der gives i Kommissionens delegerede forordning 640/2014 og 
Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 809/2014. Bekendtgørelsen 
indeholder desuden den nationale gennemførelse af de bestemmelser i 
forordningerne, der bemyndiger medlemsstaterne til at fastsætte egne regler og 
træffe valg til gennemførelsen af forordningerne.

De ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen går ikke videre end 
minimumskravene i EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at 
administrere kravene i EU-lovgivningen. 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Ændringerne til bekendtgørelsen har ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser. De 
erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen er vedlagt. 

Ikrafttrædelsesdato
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. 
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Venlig hilsen

Direkte Betalinger
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