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Den 10. maj 2022 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 879 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 11.april 2022. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Erling Bonnesen (V). 

Spørgsmål nr. 879 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

”Vil ministeren, redegøre for, hvorfor vi nu igen i år står i en situation, hvor Landbrugsstyrelsens it-

systemer har været behæftet med så mange fejl og mangler, jf. artiklen ”Frustration blandt konsulenter: 

Styrelse afviser at forlænge frist for indsendelse af fællesskemaet” fra landbrugsavisen.dk den 8. april 

2022?” 

Svar 

Landbrugsstyrelsen har oplyst mig om, at der har været en række udfordringer og fejl under den nuvæ-

rende ansøgningsrunde for Fællesskemaet 2022 (ansøgning om arealstøtte). Dette har ført til, at en 

række ansøgere har oplevet en til tider problemfyldt og besværlig proces, når ansøgninger skulle ind-

sendes.  

 

Lad mig starte med at slå fast, at det ikke er rimeligt, at ansøgere skal opleve en problemfyldt og besvær-

lig proces, når de søger om tilskud i Landbrugsstyrelsen. 

 

Landbrugsstyrelsen har oplyst mig om, at der helt konkret i kortere perioder har været udfordringer 

med at indsende ansøgninger med over 60 marker på Fællesskemaet 2022 og store GKEA-skemaer 

(Gødningskvote- og Efterafgrøder). Der har desuden været flere funktionelle fejl i det nye Tast selv-

system i år, end der var i det gamle Tast selv-system i 2021 på trods af en stor indsats med at teste det 

nye Tast selv-system forud for ansøgningsrunden. Dette var særligt tilfældet i starten af årets ansøg-

ningsrunde. 

 

Derfor blev det desværre nødvendigt under ansøgningsrunden at lave tilpasninger i it-understøttelsen 

for at sikre, at indsendelsen af ansøgninger med over 60 marker på Fællesskemaet og store GKEA-ske-

maer blev hurtigere og mere smidig. I forbindelse med dette anbefalede Landbrugsstyrelsen i en periode 

over 14 dage fra medio marts, at ansøgerne ventede med at indsende større ansøgninger og i stedet kun 

forberedte og udfyldte store ansøgninger, således at de var klar til indsendelse senere. I hele perioden 

var det dog muligt at indsende store ansøgninger om end med ventetid i forbindelse med indsendelsen.   

 

Landbrugsstyrelsen har oplyst mig om, at de implementerede optimeringstiltagene 1. april 2022, hvor-

efter indsendelsestiden for denne type af ansøgninger er blevet kortere.  
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Dertil har Landbrugsstyrelsen sammen med sine eksterne leverandører på it-området løbende arbejdet 

på at få rettet de opståede fejl i Tast selv-systemet så hurtigt som muligt.  

 

Bl.a. i lyset af ovenstående udfordringer besluttede Landbrugsstyrelsen den 12. april i år at forlænge 

årets ansøgningsrunde med seks dage, så ansøgningsfristen for at indsende fællesskema-ansøgnings-

skemaet for 2022 blev den 28. april 2022, mens ændringsfristen er udskudt til den 23. maj.  

 

Allerbedst skal it-udfordringer og fejl undgås via test forud for ansøgningsrundens start, men dernæst 

skal udfordringer og fejl bedst muligt afhjælpes, når de opstår. Jeg noterer mig således også, at Land-

brugsstyrelsen har optimeret systemet under ansøgningsrunden, og at ansøgningsfristen for at indsende 

ansøgningsskemaet er flyttet seks dage.  

 

Derudover spørges der til, om jeg kan bekræfte, at det ikke på noget tidspunkt i denne ansøgningsrunde 

har været muligt at lave en ansøgning uden at støde på problemer i ansøgningsprocessen. Styrelsen op-

lyser mig om, at det ikke er korrekt. Det har været muligt at indsende ansøgninger uden at opleve it-

problemer i løbet af ansøgningsrunden. Styrelsen har desuden oplyst mig om, at i forhold til tidligere år 

har ansøgerne generelt set oplevet færre egentlige nedbrud på Landbrugsstyrelsens systemer, ligesom 

svartiderne – specielt i forhold til indhentning af marker – er blevet forbedret. 

 

Endeligt skal jeg bemærke, at der i Landbrugsstyrelsen er igangsat to større it-projekter, som bl.a. har 

til formål at sikre en stabil og brugervenlig it-understøttelse i Landbrugsstyrelsen fremadrettet. For at 

fremtidssikre Landbrugsstyrelsens it-understøttelse har styrelsen siden 2019 været i gang med it-pro-

jektet CAP2020 it fundament. Dette projekt indeholder en række tiltag, der skal modernisere de syste-

mer, der udgør Landbrugsstyrelsens strategiske it-platform og gøre dem mere robuste. I 2021 igangsatte 

styrelsen hertil it-projektet CAP2020 it regelimplementering, der skal sikre en rettidig og effektiv it-

understøttelse af de ordninger, der følger af EU's kommende landbrugsreform 2023-27 og Aftale om 

grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. 

 

De to CAP it-projekter er helt afgørende for at sikre en succesfuld og rettidig implementering af CAP-

reformen herunder it-stabilitet og brugervenlighed for ansøgerne i de kommende ansøgningsrunder. 

Der er tale om komplekse it-projekter, der skal understøtte et komplekst sagsområde. Projekterne er 

genstand for løbende behandling i Statens It-råd, og vi har i Fødevareministeriet stort fokus på at sikre 

fremdrift i projekterne. 
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