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Guide til spørgeskemaet i Kommissionens internethøring vedrørende 

første år med de grønne krav 

 

Den danske oversættelse af Kommissionens spørgeskema er ikke alle steder helt let at 

forstå. Derfor har vi forsøgt at lave en guide til, hvordan spørgsmålene skal forstås. 

Desuden er der tilføjet en række kommentarer fra Landbrug & Fødevarer, der giver 

eksempler på, hvordan spørgeskemaet kan udfyldes de steder, hvor der er 

kommentarfelter. 

 

Afsnit I: Generelle oplysninger om de interesserede parter 

I denne del af spørgeskemaet udfyldes faktuelle oplysninger om, hvem den der indsender 

spørgeskemaet er.  

 

Hvis det er en landbrugsbedrift (benævnes ”landbruger”), skal der yderligere udfyldes 

oplysninger om bedrifts-typen, bedriftstørrelsen, og hvorvidt bedriften er omfattet af de tre 

grønne krav (benævnes ”forgrønnelsesforpligtelser”). 

 

Desuden spørges der til, om bedriften anvender særlige miljøvenlige produktionsmetoder, 

som for eksempel: 

 

 Økologisk landbrug (certificeret) 

 Foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug inden for rammerne af 

programmerne for udvikling af landdistrikterne. Dvs. om der søges arealordninger 

under landdistriktsprogrammet, som for eksempel tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer. 

 Landbrug med høj naturværdi (fx. landbrug, der laver naturpleje- og biodiversitetstiltag 

som ikke modtager tilskud under landdistriktsprogrammet) 

 Jordbundsbevarende landbrug (fx. pløjefri dyrkning) 

 

Afsnit II: Landbrug, miljø og klima 

 I afsnit 2 skal det afkrydses, hvad din holdning er til følgende spørgsmål: 

 

Spm. Er du enig eller uenig i, at miljøet på landbrugsarealer bør 

beskyttes? 

Spm. Er du enig eller uenig i, at landbruget bør bidrage til at modvirke 

klimaændringer? 

Spm. Er du enig eller uenig i, at landbrugere bør belønnes finansielt 

for at anvende miljømæssige/klimavenlige landbrugsmetoder og 

i sidste ende for at levere offentlige miljøgoder? 

L&F kommentar L&F er enig i, at landbruget skal bidrage til at modvirke 

klimaændringerne, og at miljøet skal beskyttes. EUs krav til 

landbruget går imidlertid generelt langt videre end i de lande, vi 

konkurrerer med. Derfor er det her og nu nødvendigt, at der gives 

økonomisk støtte for at dække en del af meromkostningerne. 

 

Afsnit III: Følger af forgrønnelse (dvs. følger af de grønne krav) 

Afsnit 3 har fokus på, hvordan de grønne krav har påvirket din bedrift, og hvad 

konsekvenserne af de grønne krav vil være på længere sigt. 
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Spm. I hvilken grad er forgrønnelsesforpligtelserne 

(afgrødediversificering, miljømæssige fokusområder og 

bevarelse af permanente græsarealer ) afgørende for dine 

bedriftsmæssige valg (fx afgrødetyper, uopdyrket areal)? 

Forklaring Afgrødediversificering = kravet om at etablere 2 (mellem 10 og 30 ha) 

eller 3 (over 30 ha) afgrøder 

Miljømæssige fokusområder = miljøfokusområder, ofte forkortet MFO 

L&F kommentar Det er muligt at give konkrete eksempler i kommentarfeltet. Et 

eksempel på en kommentar kunne være: ”Kravet om 

afgrødediversificering har haft stor betydning for min bedrift, da jeg er 

gået fra at have én afgrøde til at have 2 afgrøder. Da min bedrift er et 

deltidsbrug har jeg været nødt til at leje en maskinstation til at så og 

høste den ekstra afgrøde. Dette har været meget omkostningsfuldt. 

Derfor vil jeg i 2016 vælge at bortforpagte en del af min jord til 

naboen, så jeg vil have under 10 ha og derfor kun behøver at så én 

afgrøde.”  

 

Et andet eksempel kunne være: ”Erfaringerne fra 2015 har vist mig, at 

der er stor risiko forbundet med at anvende efterafgrøder til 

miljøfokusområde. Derfor vil jeg i 2016 vælge at braklægge et større 

areal end i 2015.”  

Spm. Hvad er efter din mening på lang sigt konsekvenserne af 

forgrønnelsesforpligtelserne for miljøet? 

Forklaring For at besvare spørgsmålet udfyldes en række afkrydsningsskemaer, 

hvor du skal forholde dig til emner som jordkvalitet, kulstofbinding og 

biodiversitet. 

Spm. Vil du med det aktuelle støtteniveau under den fælles 

landbrugspolitik være parat til at gøre mere end du allerede gør, 

for at gavne miljøet på lang sigt? 

Spm. Hvad er efter din mening konsekvenserne af 

forgrønnelsesbestemmelserne, som de er gennemført i dit land 

for produktionspotentialet på kort sigt og på lang sigt? 

Forklaring Hermed menes, om de grønne krav påvirker mulighederne for at drive 

en rentabel landbrugsproduktion, og om de grønne krav er med til at 

indskrænke den del af landbrugsarealet, der anvendes til 

landbrugsproduktion. Der skal udfyldes et kommentarfelt. 

L&F kommentar Påvirkninger kunne for eksempel være følgende:  

 

”Øget braklægning vil være med til at mindske omdriftarealet og i 

sidste ende landbrugsproduktionen.”  

 

”Landmanden er nødsaget til at planlægge sædskifte og 

arbejdsgange i marken på en måde, så risikoen for underkendelser 

mindskes, men udbyttet og indtjeningen reduceres.” 

 

”Den manglende mulighed for at tælle kvælstoffikserende afgrøder 

som miljøfokusområde i Danmark har alvorlige økonomiske 

konsekvenser for dansk produktion af konsumærter (dybfrostærter).” 

Spm. Hvilke miljømæssige fokusområder (MFO) er efter din mening 
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mest gavnlige for miljøet og især for biodiversiteten? 

Forklaring Der må højest angives 3 af de MFO-typer, der angives på listen.  

 

I Danmark har vi på nuværende tidspunkt følgende muligheder:  

 Braklagt jord (kaldes MFO-brak) 

 Erosionshæmmende striber (2 meter bræmmer og frivillige 

randzoner) 

 Arealer med lavskov i kort omdrift 

 Arealer med efterafgrøder eller plantedække (MFO-

efterafgrødeblandinger og MFO-græsudlæg) 

 Landskabstræk der er beskyttet under krydsoverensstemmelse 

(GLM-fortidsminder og GLM-søer) 

Spm. Hvilke krav i forbindelse med de miljømæssige fokusområder 

anser du for at være mest effektive ud fra et miljømæssigt 

perspektiv? 

Forklaring Det er muligt at vælge to ud af en liste på 10 muligheder.  

 

I Danmark er disse krav for eksempel udmøntet på følgende måde: 

Kommissionen stiller krav om, at efterafgrøder skal etableres i 

blandinger for at øge den biodiversitetsmæssige effekt af 

efterafgrøderne.  Ligeledes stiller Kommissionen krav om, at det 

enkelte medlemsland skal fastsætte en periode af en vis længde, 

hvor efterafgrøderne skal være i jorden for at give en tilstrækkelig 

kvælstofopsamling. Desuden er det ikke muligt at anvende 

plantebeskyttelsesmidler på lavskovsarealer i de år, hvor de 

anvendes til MFO. 

 

 

Afsnit IV: Gennemførelse af forgrønnelse 

Dette afsnit har fokus på, hvor svært det har været at leve op til forpligtelserne i de nye 

grønne krav. Spørgsmålene er følgende: 

 

Spm. Hvor let synes du det har været at gennemføre 

forgrønnelsesforpligtelserne? 

Spm. Er der efter din mening en eller flere af nedenstående aspekter, 

der stiller særligt store krav til landbrugerne? 

Spm. Er der efter din mening en eller flere typer af MFO, der er særligt 

vanskelige for landbrugere at anvende? 

Forklaring Under dette spørgsmål kommer der en liste over mulige MFO-typer, 

hvor det er muligt at sætte 3 kryds. Ved de 3 MFO-typer, hvor der 

sættes kryds, skal det uddybes, hvad der er særligt vanskeligt. Dette 

kan være enten: at det er teknisk vanskeligt at anvende MFO-typen, 

at det har alvorlige økonomiske konsekvenser, eller at det er 

forbundet med for mange administrative forpligtelser. 

L&F kommentar I forbindelse med spørgsmålet er der desværre ikke noget 

kommentarfelt, hvor det er muligt at uddybe de afkrydsede valg. 

Ellers kunne eksempler på vanskeligheder være følgende:  

 

”Det skal besluttes senest ved ansøgningsfristen i foråret, hvor 
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mange efterafgrøder der ønskes anvendt til MFO. Det vides dog først 

i efteråret, om det vil være muligt at etablere efterafgrøderne under de 

givne vejrforhold.” 

 

”EU-kommissionen stiller krav om, at potentielle MFO-randzoner skal 

forefindes på et præ-defineret kort. Dette reducerer fleksibiliteten og 

landmandens muligheder for at anvende randzoner på en måde, der 

giver mening i driften på den enkelte ejendom” 

Spm. Hvilke krav i forbindelse med de miljømæssige fokusområder 

anser du for at være vanskeligst for landbrugere at anvende? 

Forklaring Det er muligt at afkrydse og senere at begrunde valget. 

L&F kommentar Et eksempel kunne være følgende: Der sættes kryds i ”obligatoriske 

frister/påkrævet tid på jorden”, og det begrundes på følgende måde: 

”Det giver et enormt psykologisk pres, hvis vejr og vindforhold 

vanskeliggør muligheden for at overholde de fastsatte frister. I sidste 

ende bliver konsekvensen, at landmanden er nødt til at fokusere på at 

overholde frister, i stedet for at udøve godt landmandskab og tage 

bestik af vejret og den aktuelle vækstsæson” 

Spm. Hvordan vil du samlet bedømme dit lands informationer, 

uddannelsesaktiviteter og tekniske rådgivning om 

forgrønnelsesforpligtelser og det miljømæssige formål med 

disse forpligtelser? 

Spm. Hvor lang tid brugte du på at udfylde ansøgningen i 2015 

sammenlignet med 2014? 

Spm. Forventer du, at den tid, der skal bruges på at udfylde 

ansøgningen, vil ændre sig i fremtiden, fx fordi du allerede er 

bekendt med oplysningskravene? 

Spm. Sammenlignet med 2014, var det nødvendigt at benytte 

professionelle tjenesteydelser (ekstern bistand) for at udfylde 

ansøgningen? 

 

 

Afsnit V: Lige vilkår (mulighed for at forvalte bedrifter på lige fod med landbrugere i 

andre EU-lande) 

Dette afsnit har fokus på implementeringen i medlemslandene og hvorledes de nationale 

valg påvirker landmændenes muligheder for at opfylde de grønne krav. 

Der stilles følgende spørgsmål: 

 

Spm. Hvilke typer miljømæssige fokusområder, som ikke findes i dit 

land, ønsker du at få tilføjet (stillet til rådighed)? 

Forklaring Det er muligt at vælge 3 fra listen i spørgeskemaet. I Danmark har vi 

på nuværende tidspunkt følgende muligheder: 

 

 Braklagt jord (kaldes MFO-brak) 

 Erosionshæmmende striber (2 meter bræmmer og frivillige 

randzoner) 

 Arealer med lavskov i kort omdrift 

 Arealer med efterafgrøder eller plantedække (MFO-

efterafgrødeblandinger og MFO-græsudlæg) 
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 Landskabstræk der er beskyttet under krydsoverensstemmelse 

(GLM-fortidsminder og GLM-søer) 

Spm. Er du tilfreds eller utilfreds med, at EU-lande (nationale 

myndigheder) fastlægger nogle betingelser/krav vedrørende de 

miljømæssige fokusområder, der ikke gælder for landbrugere i 

andre lande? 

L&F kommentar Bemærk, at det kan være både en fordel og en ulempe at give 

mulighed for, at de nationale myndigheder fastlægger betingelser for 

MFO-arealerne. Såfremt det er muligt at foretage nationale valg, vil 

vilkårene ikke nødvendigvis være helt ens for alle europæiske 

landmænd. I den forbindelse er det vigtigt, at der på nationalt plan 

arbejdes for en minimumsimplementering. Hvis Kommissionen 

fastsætter alle krav, vil de være ens for alle landmænd, men det giver 

også en risiko for, at kravene ikke giver driftsmæssig og faglig mening 

for alle, og at kravene vil ligge over det niveau, som kunne være valgt 

med en national minimumsimplementering. Der er stor forskel på 

driftsformer, klima m.v. på tværs af EU-lande, og derfor kan det være 

svært at definere ensartede krav, der giver mening for alle 

europæiske landmænd. Omvendt kan det være en fordel for 

landmanden at kravene fastsættes centralt, hvis medlemslandet ellers 

ville have valgt at give strammere betingelser end i andre lande. 

Spm. Hvis du er uenig [red: utilfreds], bedes du redegøre for, hvilke af 

følgende aktuelle betingelser/krav, som det efter EU-

lovgivningen er op til EU-landene at beslutte, der bør 

harmoniseres, dvs. at de bør være ens for alle landbrugere i 

samme situation i alle EU-lande. 

Forklaring Det er ved besvarelsen af dette spørgsmål muligt at sætte kryds i 

flere rubrikker.  

L&F kommentar I Danmark er det kun relativt få MFO-typer fra Kommissionens liste, 

der kan anvendes. Dvs. at danske landmænd har færre muligheder 

for at opfylde kravet til etablering af 5 % miljøfokusområder end 

landmænd i mange af de andre lande. Var det i stedet obligatorisk at 

udbyde alle MFO-typer, som det vil være muligt at anvende i det 

enkelte medlemsland, ville vi ikke have den udfordring i Danmark. 

Spm. Har du stået overfor, eller har du kendskab til, særlige 

udfordringer i forbindelse med forgrønnelsesforpligtelserne for 

dig/landbrugere i dit land, som landbrugere i en tilsvarende 

situation i et andet EU-land ikke står over for? 

Forklaring Det er muligt at udfylde et kommentarfelt. 

L&F kommentar Et eksempel på en kommentar kunne være: ”Som det eneste land i 

EU er det ikke muligt i Danmark at anvende kvælstoffikserende 

afgrøder som MFO. Eftersom de kvælstoffikserende afgrøder er en 

salgsafgrøde, påvirker det konkurrencen for dansk produktion af 

kvælstoffikserende afgrøder. Dette betyder blandt andet, at den 

danske produktion af konsumærter (dybfrost) er alvorligt truet” 

Spm. Kan du anbefale en bedste praksis og/eller afgørelser, som 

medlemsstater har anvendt i forbindelse med forgrønnelse, og 

som er til rådighed for landbrugere i et andet EU-land end dit 

eget? 
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Forklaring Det er muligt at udfylde et kommentarfelt. 

L&F kommentar Et eksempel på en kommentar kunne være: ”I mange andre EU-lande 

end Danmark er det muligt at anvende flere typer MFO-areal. Dette er 

med til at begrænse danske landmænds muligheder. Desuden øger 

det risikoen for underkendelser, da der er begrænsede muligheder for 

at sprede risikoen på flere forskellige tiltag.” 

Spm. Anvender du, eller ønsker du at anvende nogen af metoderne 

svarende til forgrønnelsesforpligtelser, som er tilgængelige i dit 

land? 

Forklaring ”Metoderne svarende til forgrønnelsesforpligtelser” er såkaldte 

ækvivalente ordninger, som det er muligt at indføre i det enkelte 

medlemsland. Disse ækvivalente ordninger kan enten bestå af en 

certificeringsordning eller tiltag gennem landdistriktsprogrammet, der 

som minimum opfylder de basale forpligtelser til de grønne krav. Det 

er indtil videre meget få lande, der har gjort brug af denne mulighed. 

Muligheden for at etablere ækvivalente ordninger er ikke anvendt i 

den danske implementering. 

Spm. Er du enig eller uenig i, at udbuddet af forskellige tilsvarende 

metoder (baseret på valgmuligheder, der fremgår af 

lovgivningen) har en indvirkning på de lige vilkår for landbrugere 

i hele EU? 

Forklaring Se forklaring til forrige spørgsmål. 

 

 

Afsnit VI: Forenkling 

Dette afsnit har fokus på forenkling af reglerne for de grønne krav. Der stilles følgende 

spørgsmål: 

 

Spm. Mener du, at der bør føjes en anden type miljømæssigt 

fokusområde til den gældende EU-liste over typer miljømæssige 

fokusområder [MFO]? 

Forklaring I kommentarfeltet skal det beskrives, hvilke eventuelle ønsker der kan 

være til flere miljøfokusområder. 

L&F kommentar Et eksempel kunne være følgende. ”Vildttiltag etableret på 

omdriftarealer, som for eksempel vildtstriber, insektvolde og 

barjordsstriber foreslås tilføjet til Kommissionens MFO-liste. Det er 

vigtigt at der anvendes en fleksibel model, hvor der ikke stilles krav til 

indtegning af tiltagene på kort. I stedet skal det være muligt for 

ansøgeren at angive, hvor mange % eller ha af markens areal, der 

anvendes til tiltagene.” 

Spm. Mener du, at visse typer miljømæssige fokusområder kan 

lægges sammen og deres betingelser tilpasses? 

Forklaring I kommentarfeltet skal det beskrives, om der er forslag til at lægge 

typer af miljømæssige fokusområder sammen. 

L&F kommentar Et eksempel kunne være følgende: ”I Danmark er det ikke muligt at 

anvende læhegn som miljøfokusområde. Begrundelsen fra 

myndighedernes side er blandt andet, at det er for administrativt tungt 

og for risikobetonet at leve op til Kommissionens krav til kortmateriale, 

præcision, kontrol, og udseendet på hegnene m.v. Hvis det skal blive 
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et reelt alternativ i fremtiden er der hårdt brug for forenkling. En 

mulighed er at slå alle MFO- landskabselementer, der omfatter 

træer/buske, sammen til en kategori, hvor der bliver nogle enklere 

krav og rammer for, hvordan de håndteres administrativt. Et læhegns 

udseende er sjældent fuldstændig homogent og kan derfor være 

nærmest umuligt at rumme indenfor de gældende definitioner.” 

Spm. Mener du, at der er nogle af de miljømæssige fokusområder, der 

kunne have gavn af en bedre præcisering/afklaring på EU-plan af 

de krav, der stilles til en landbruger?  

Forklaring Der kan vælges 3 typer MFO, som nedenunder skal begrundes i 

kommentarfeltet. 

L&F kommentar Et eksempel på en kommentar kunne være følgende: ”Det er vigtigt, 

at det sikres, at der stilles ensartede krav til håndteringen af 

kontrollen af efterafgrøder, således at det undgås, at landmænd 

kommer i den situation, at en mark med efterafgrøder kan godkendes 

ved en kontrol i ét land, mens den samme mark vil blive underkendt 

ved en kontrol i et andet land. I den forbindelse bør det være 

tilstrækkeligt at efterafgrøden er jævnt etableret, og at det kan 

dokumenteres, at der er udsået en blanding” 

Spm. Er der efter din mening elementer/krav defineret i den delegerede 

forordning og/eller gennemførselsforordningen om 

anvendelsen/gennemførslen af forpligtelsen vedrørende 

afgrødediversificering, der kunne have gavn af forenkling? 

Forklaring Der skal udfyldes en kommentar 

L&F kommentar Eksempler på kommentarer kunne være følgende: 

 

”Kravet om afgrødevariation er meget byrdefuldt for mindre landbrug, 

der skal etablere en eller to ekstra afgrøder. Det må forventes, at det 

på sigt medfører, at denne type bedrifter sælges eller bortforpagtes til 

større landmænd. Dermed får kravet i stedet sandsynligvis den 

modsatte effekt af, hvad der er intentionen. Derfor bør kravet 

afskaffes for alle bedrifter, der er mindre end gennemsnitsstørrelsen i 

et medlemsland” 

 

”Kontrolperioden bliver styrende for landmandens afgrødevalg. 

Variationen i så- og høsttidspunkt for forskellige afgrøder gør det 

svært at fastsætte en passende kontrolperiode. For afgrøder, der sås 

sent, kan det være svært at konstatere afgrøden, hvis der kontrolleres 

tidligt i perioden, og for afgrøder, der høstes tidligt, kan det være 

svært at finde planterester fra afgrøden hvis der kontrolleres sidst i 

perioden. Dette øger risikoen for landmanden. Det er blandt andet 

problematisk, hvis det ved tidlig høst risikeres, at den efterfølgende 

etablerede MFO-efterafgrøde eller græsudlæg bliver til 

hovedafgrøden. Dermed vil landmanden mangle MFO-areal. Det bør 

være muligt at anvende alternative former for dokumentation for, 

hvilken afgrøde der har været på arealet. Fx. regninger for indkøb af 

såsæd, billeder af afgrøden, maskinstationregninger m.v.” 

Spm.  Er der efter din mening elementer/krav defineret i den delegerede 

forordning og/eller gennemførselsforordningen om 
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anvendelsen/gennemførslen af forpligtelsen vedrørende 

permanente græsarealer, der kunne have gavn af en forenkling? 

Forklaring Der skal udfyldes en kommentar 

L&F kommentar Et eksempel på en kommentar kunne være: ”Det er problematisk, at 

der vil ske en total fastlåsning af det permanente græsareal på 

markniveau, såfremt andelen af permanent græs falder med mere 

end 5 %. I lande, hvor dette kommer til at ske, vil det give alvorlige 

problemer for landmændene, eftersom det vil forhindre udvikling, 

dynamik og strukturudvikling. Der bør i stedet være en mere fleksibel 

løsning, hvor det er muligt at oppløje et permanent græsareal, 

såfremt der etableres et nyt græsareal et andet sted.” 

 

 

 

Afsnit VII: Andre spørgsmål 

 

Spm. Er der andre spørgsmål du ønsker taget op, som ikke er berørt i 

denne høring. 

L&F kommentar Der er mange emner som kan tages op under dette spørgsmål. Fx. er 

der tidligere i høringen ikke et kommentarfelt, hvor det er muligt at 

komme med forenklingsforslag til MFO-arealer. Desuden er det et 

sted, hvor det vil være muligt at nævne de udfordringer, der har været 

med vejret og ”datoer”, fx. for efterafgrøder i 2015. 

 


