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Systemerne til kortlægning af marker bør forbedres, siger EU-
revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret hjælper de EU-dækkende systemer, der anvendes til kortlægning 
af støtteberettigede marker, med til at mindske antallet af fejl i betalingerne til landbrugere, men der er stadig mulighed 
for yderligere forbedringer. Markidentifikationssystemerne er en central kontrolmekanisme i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik. 

Revisorerne undersøgte, om medlemsstaterne forvaltede markidentifikationssystemerne tilfredsstillende, og om 
Kommissionen førte tilstrækkeligt tilsyn med dem. De besøgte fem medlemsstater: Østrig, Tyskland (Saarland og Nordrhein-
Westfalen), Irland, Polen og Det Forenede Kongerige (Skotland). 

De konkluderede, at markidentifikationssystemerne er nyttige som redskaber til fastlæggelse af landbrugsarealers 
støtteberettigelse, men at de vil kunne forvaltes endnu bedre. 

"Svagheder i systemerne forringer medlemsstaternes mulighed for at kontrollere, om arealerne er støtteberettigede" siger 
Nikolaos Milionis, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Pålidelige data er afgørende for at 
sikre, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige." 

Luftfotografier og satellitbilleder var for det meste ajourførte, men analysen af dem var ikke altid pålidelig eller entydig. Kun 
i et par af systemerne blev der indtastet supplerende oplysninger om ejerforhold og lejerettigheder for at sikre, at hver 
enkelt mark var blevet anmeldt af den rigtige landbruger. Medlemsstaterne undersøgte heller ikke, om deres systemer var 
omkostningseffektive, så de kunne udforme kontrollerne bedre. 

Medlemsstaterne havde gjort fremskridt med hensyn til at sikre, at deres systemer opfyldte kravene under den fælles 
landbrugspolitik i 2014-2020, men systemerne var endnu ikke fuldt tilpassede til de nye grønne krav. Endvidere havde nogle 
af Kommissionens bestræbelser på at forenkle reglerne givet blandede resultater, siger revisorerne. 

Kommissionens varetagelse af sin tilsynsrolle er blevet bedre takket være bedre retningslinjer, regelmæssige revisioner, 
opfølgningen af medlemsstaternes handlingsplaner og finansielle korrektioner. Men svagheder i den anvendte metode og 
utilstrækkelig kontrol og opfølgning fra Kommissionens side forringede pålideligheden af medlemsstaternes årlige 
kvalitetsvurdering af deres markidentifikationssystemers effektivitet. 
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Revisorerne anbefaler, at medlemsstaterne: 

• øger dataenes pålidelighed ved at styrke ajourføringen og, når det er muligt, kontrollerer, om landbrugeren råder 
over de pågældende arealer 

• med støtte fra Kommissionen indfører en ramme til vurdering af omkostningerne ved at drive og ajourføre deres 
systemer for at måle, om eventuelle forbedringer er omkostningseffektive 

• sørger for, at økologiske fokusområder, permanente græsarealer og nye arealkategorier kortlægges og registreres i 
systemet på pålidelig vis, og at de overvåges effektivt. 

Kommissionen bør:  

• genoverveje det nuværende lovgrundlag med henblik på at forenkle og strømline nogle af reglerne i den næste 
periode 

• udføre en cost-benefit-analyse for at afgøre, om kvalitetsvurderingen vil kunne forbedres, så der kan opnås en 
bedre dækning af parcellerne 

• forbedre sin overvågning af resultaterne af kvalitetsvurderingen ved at analysere eventuelle uoverensstemmelser i 
rapporteringen, følge dem op, melde tilbage og sikre, at der iværksættes afhjælpende foranstaltninger. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Et markidentifikationssystem (LPIS) er et IT-system baseret på luft- eller satellitfotos, der registrerer alle landbrugsparceller i 
en medlemsstat. Det er en central kontrolmekanisme i den fælles landbrugspolitik og er udformet med henblik på at kunne 
efterprøve berettigelsen af den arealbaserede støtte, som i 2015 beløb sig til ca. 45,5 milliarder euro. I EU-revisorernes 
revisionserklæring anslås fejlforekomsten for Den Europæiske Garantifond for Landbruget til 2,9 % i 2014. Tæt på halvdelen 
af fejlene var arealrelaterede. LPIS spiller også en stadig større rolle i forbindelse med kontrollen af overholdelsen af 
forskellige miljøforpligtelser. I de 28 medlemsstater er der for øjeblikket 44 nationale eller regionale 
markidentifikationssystemer, som indeholder mere end 135 millioner referenceparceller. 

Særberetning nr. 25/2016: "Markidentifikationssystemet: et nyttigt redskab til fastlæggelse af et landbrugsareals 
støtteberettigelse - men forvaltningen af det kan blive endnu bedre" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


