Fredericia, den 4. december 2019
Vedr. høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter
grundbetalingsordningen m.v.
Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. 19-1221-000002.
Konklusion
Det foreslåede er er et voldsomt angreb på landmandens retssikkerhed, og forslaget bør trækkes tilbage. Vi
er ikke tilhængere af et system, hvor borgere i Danmark er skyldige indtil de selv har bevist deres uskyld.
Indledning
Indledningsvist skal det bemærkes, at hele systemet med satellitbaseret kontrol lider af væsentlige
mangler. Farverne i systemet er ikke retvisende, og dette skaber både en falsk tryghed, hvis marken ved en
fejl er grøn, og unødvendigt bureaukrati hvis marken ved en fejl er rød. Med en så stor fejlmargin, er det
ikke hensigtsmæssigt at køre videre i samme rille før fejlene er rettet.
Afgivelse af høringssvar via en app i forbindelse med satellitbaseret kontrol
Landbruget er generelt gode til at omstille til ny teknologi også selvom gennemsnitsalderen for landmænd
er støt stigende. Alligevel virker det stærkt overdrevet at udvikle en app til afgivelse af høringssvar til en
påstået overtrædelse af aktivitetskravet. Skal der udvikles en app til hvert eneste krav, landbruget skal
overholde, er der ikke plads nok på mobiltelefonen.
Juridisk set er der desuden flere betænkeligheder ved brugen af app’en. Først og fremmest er det en form
for omvendt bevisbyrde. Landmanden skal nu dokumentere at han har overholdt kravet i stedet for at
Landbrugsstyrelsen skal dokumentere, at kravet ikke er overholdt. Det mener vi er en juridisk glidebane.
Derudover, så lægges der op til, at landmanden skal undersøge og angive sig selv. Det synes i strid med
forbuddet mod selvinkriminering, som er et anerkendt princip efter retspraksis ved den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol.
Det skal desuden påpeges, at partshøring er en garantiforskrift, der sikrer at myndighederne træffer en
lovlig og korrekt afgørelse. Partshøringen er en nødvendig og vigtig del af myndighedens sagsoplysning og
denne sagsoplysning skal ikke tillægges den enkelte borger, og slet ikke når trafiklyssystemet er så
fejlbehæftet, som tilfældet er.
Der mangler desuden en redegørelse for, hvordan Landbrugsstyrelsen med app’en agter at overholde
kravene i GDPR.
Der kan være mange fordele ved at have mulighed for at bruge app’en, men det er helt uacceptabelt, at
gøre det obligatorisk, at landmanden skal undersøge sig selv, når det nu engang henhører under
myndighedens undersøgelsespligt.
Fristen for opfyldelse af slåningskrav på græs og brak ændres
Udsættelsen af fristen til den 25. oktober er et udmærket initiativ, da der i mange år har været store
udfordringer forbundet med fristen, sammenholdt med stigende nedbør og meget vandlidende arealer.
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Som ovenfor nævnt, mener vi dog, at dokumentationskravet er en omvendt bevisbyrde. Nu er landbruget
skyldig til det modsatte er bevist, hvilket giver den udfordring, når slåningskravet er opfyldt i foråret, men
ikke fremgår af trafiklyssystemet, at det den 25. oktober kan være umådeligt svært at bevise og
dokumentere at slåningskravet allerede var opfyldt i foråret. Det er jo sådan set derfor, det i et retssystem
er anklageren, der skal bevise skylden og ikke den uskyldige, der skal bevise sin uskyld.
Ændret model for udsættelse af høstfrist for hovedafgrøde
På landbrugsområdet findes der mange mærkelige frister, men en høstfrist er alligevel det mest absurde.
Man kan ikke diktere biologien og beslutte fra et skrivebord, hvornår kornet er høstmodent. Det giver
heller ikke mening, at der opereres med den samme frist i hele landet, når høsten generelt er 14 dage
forsinket i de nordlige egne.
I stedet bør der lægges op til en destruktionsfrist på minimum 8 uger efter høst, hvilket vil løse mange
udfordringer samt være i overensstemmelse med kravene fra EU.
Det skal dog anerkendes, at tiltaget er et skridt i den rigtige retning, men der er lang vej igen, hvis reglerne
skal bygge på fagligt korrekt grundlag.
Med venlig hilsen

Maiken Bak Jensen
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