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Fredericia, den 5. november 2020 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske 

tilsagnsskemaer 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. 20-1220-000002. 

Frister 

Fristen for ansøgning er sat til den 16. april, hvilket ligger forholdsvist tæt på påsken, der ligger i uge 13. Det 

kan således knibe for mange konsulenter at nå de mange ansøgninger indenfor fristen. 

Det vigtigste er dog tidspunktet for åbningen af systemet, hvilket ikke fremgår af bekendtgørelsen. Det er 

væsentligt, at systemet åbner så tidligt som muligt, og helst allerede den 4. januar. 

Driftssikkerheden 

Tast-selv-systemet bryder sammen år efter år. Når der arbejdes med indberetningsfrister i et it-system, er 

driftssikkerhed en nødvendighed. Både landmænd og rådgivere må arbejde dag og nat, for at komme 

igennem systemet på tidspunkter, hvor det er mindst belastet, og ikke engang i nattetimerne kan man være 

sikker på, at it-systemet ikke er gået ned.  

Der skal derfor fokuseres på at få it-systemet til at fungere, i stedet for at fokusere på, om fristen for 

indberetning nu skal være den 15. eller 16. april.  

Hver gang der kommer nye krav til indberetninger om det ene og det andet, bliver det vurderet, at det ikke 

vil få nogen væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det er som udgangspunkt rigtigt, hvis systemet 

altså virker. Det gør det så bare ikke. Man glemmer, at en landmand ikke har tid til at sidde hele dage foran 

skærmen og vente på, at systemet virker, så han kan lave indberetninger. Det er derfor noget, der skal laves 

indimellem de daglige gøremål på bedriften. Netop derfor er det vigtigt, at systemet ikke er nede i tide og 

utide. 

Så længe der ikke er styr på driftssikkerheden, skal den tid hvor dele af systemet ikke virker, ikke komme 

landmænd og konsulenter til skade. Der må derfor indføres et system, hvor eventuelle driftsforstyrrelser 

medfører en tilsvarende forlængelse af tidsfristen.  

Brugervenlighed 

Tast-selv-systemet lever ikke op til nutidens krav om brugervenlighed og enkelthed. Det er blevet mere og 

mere uigennemskueligt og unødigt kompliceret, hvilket der bør tages hånd om. Det kan ikke passe, at der 

skal anvendes flere forskellige skemaer, som systemet kun vanskeligt kan samkøre. 

Hvis data i Fælleskemaet f.eks. ændres, bør det sikres, at denne ændring automatisk overføres til 

Gødningskvote og efterafgrødeskemaet, og de to skemaer bør kunne baseres på det samme markkort, som 

i langt de fleste tilfælde alligevel skal være ens. 
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Med venlig hilsen 

 

Maiken Bak Jensen 
Jurist 

Bæredygtigt Landbrug 

mobil. +45 27 15 12 00 

E-mail: mbj@baeredygtigtlandbrug.dk 
Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk 
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