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1. Indledning
1.1 Tildeling fra den nationale reserve
1.2 Generelle bestemmelser

Hvis du i 2012 søger om tildeling fra den
nationale reserve, skal du også indsende
Fællesskema 2012. Bemærk, at det areal,
som du søger betalingsrettigheder for fra
den nationale reserve, skal indgå i din ansøgning om Enkeltbetaling.

Denne vejledning indeholder betingelserne for at få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Kapitel 2 beskriver, hvordan ansøgningen udfyldes og indsendes. Betingelserne
for at få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve er beskrevet i kapitlerne 3 til 5.
Når du har fundet det kapitel, der beskriver din situation, kan du også i dette læse om, hvilke
punkter i ansøgningsskemaet, der skal udfyldes, samt om indsendelse af dokumentation.
1.1 Tildeling fra den nationale reserve
Der kan tildeles betalingsrettigheder og eventuelt tillæg fra den nationale reserve i nedenstående situationer.

Hvad kan tildeles
Almindelige betaBetalingsrettigheder evt.
lingsrettigheder
forhøjet med kvæg-,
mælke eller sukkertillæg

Læs
mere i

Overtaget en bedrift (jord) ved
arv/forskud på arv. Jorden var
bortforpagtet 25. april 2005

X

X

kapitel
3

Senest den 15. maj 2004 købt
en bedrift, hvis jord var bortforpagtet 25. april 2005

X

X

kapitel
3

Omstruktureringsprogram for
arealer med produktion af juletræer

X

kapitel
4

X

kapitel
5

Omstruktureringsprogram vedr.
råstofindvinding
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Du kan ikke søge om tildeling af betalingsrettigheder, hvis du:
1. rådede over arealer, der var støtteberettigede i 2005, men ikke søgte betalingsrettigheder
for disse arealer.
2. efter 15. maj 2004 købte en landbrugsejendom, eller en del af en ejendom, hvor du ikke
søgte om betalingsrettigheder i 2005.
3. købte en landbrugsejendom efter 25. april 2005, men betalingsrettigheder indgik ikke i
handelen.
4. rådede over et areal med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer i
2008, men ikke søgte om betalingsrettigheder for dette areal.
I disse eller lignende situationer, kan du vælge at købe betalingsrettigheder fra en anden landbruger. Du kan også leje betalingsrettigheder, men dette sker sammen med et støtteberettiget
areal. Læs mere om disse bestemmelser i Vejledning om Enkeltbetaling 2012.
Ansøgning om enkeltbetaling for 2012
Hvis du søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal du både indsende ansøgningsskemaet til den nationale reserve og indsende Fællesskema 2012. Ansøgningen om enkeltbetaling skal omfatte de arealer, hvortil du søger om betalingsrettigheder fra
den nationale reserve i 2012.

Kvæg-, mælke- og sukkertillæg
Du kan i nogle tilfælde søge om, at værdien af betalingsrettigheder fra den nationale reserve
bliver forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Dette kan ske, hvis du overtager en
bedrift ved arv eller forskud på arv, eller hvis du senest 15. maj 2004 har købt en bedrift. I
begge tilfælde er det en betingelse, at bedriften var bortforpagtet 25. april 2005 og at en eller
flere af følgende betingelser er opfyldt (afhængig af hvilken bedrift, det drejer sig om):
•
•
•

der er tale om en kvægbedrift, der var bortforpagtet i referenceperioden 2000-2002
der er tale om en mælkebedrift, der var bortforpagtet 31. marts 2005
der er tale om en ”sukkerbedrift”, der var bortforpagtet 8. marts 2006.

I alle 3 tilfælde, er det yderligere en betingelse, at der har været udløst et tillæg til forpagteren.
1.2 Generelle bestemmelser
Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med den basisværdi (dyrket/udyrket areal eller permanent græs), der gælder det år, hvor du søger fra den nationale reserve. I 2012 er basisværdien for alle almindelige betalingsrettigheder foreløbigt beregnet til ca. 2.277 kr. Du
kan læse mere om betalingsrettighedernes værdi i Vejledning om Enkeltbetaling 2012.
Det er en betingelse for at få tildelt betalingsrettigheder og eventuelt tillæg fra den nationale
reserve, at den samlede værdi af tildelingen mindst udgør 5.000 kr.
Enkeltbetaling, der bliver udbetalt på grundlag af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, er også omfattet af graduering. Det betyder, at den del af støtten, der overstiger 5.000 € (
ca. 37.260 kr.) i 2012 bliver nedsat med 10 %. Beløb, der ikke udbetales pga. graduering,
overføres til landdistriktsprogrammet. Du kan læse mere om graduering, herunder progressiv
graduering, i Vejledning om Enkeltbetaling 2012.
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2. Ansøgning
2.1
2.2
2.3
2.4

Ansøgningsskema
Ansøgningsperiode
Indsendelse af ansøgningsskema
Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte
2.5 Mere information

Ansøgningsperioden er fra 1. februar til 24.
april 2012. Husk også at indsende ansøgning
om Enkeltbetaling, Fællesskema 2012, så det
er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest
24. april 2012.

2.1 Ansøgningsskema
Ansøgere til den nationale reserve skal anvende et særligt ansøgningsskema, som indeholder
punkter til alle de tilfælde, hvor du kan søge. Ansøgningsskemaet kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk, og det kan indsendes pr. e-mail, pr.
post eller på telefax. Du kan også få en papirversion af ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen på telefonnummer 33 95 80 00.
Indsend venligst ansøgningsskemaet sammen med dokumentation og mærk kuverten ”Den nationale reserve”. Det fremgår af det enkelte kapitel, hvilken dokumentation, der er nødvendig
i de forskellige situationer.
Læs mere om indsendelse af ansøgningsskemaet i afsnit 2.3.
Husk, at du ikke kan indsende ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve sammen med din ansøgning om Enkeltbetaling.
2.2 Ansøgningsperiode
Ansøgningsperioden er fra1. februar til 24. april 2012. Ansøgninger, der modtages efter denne
dato, vil ikke blive behandlet, bortset fra tilfælde, hvor:
•
•

rettidig indsendelse kan dokumenteres
forsinkelsen skyldes force majeure (Læs mere om dette nedenfor).

Ekstraordinære og uforudsigelige forhold (force majeure)
Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder har gjort det umuligt for dig at indsende ansøgningen rettidigt, kan NaturErhvervstyrelsen, når visse betingelser er opfyldt, se
bort fra forsinkelsen. Ansøgning med skriftlig dokumentation for force majeure skal indgives
senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen.
Se også Vejledning om Enkeltbetaling 2012.
2.3. Indsendelse af ansøgningsskema
Indsendelse via e-mail
Du kan indsende dit skema via e-mail til mail@naturerhverv.dk
Du bør altid gemme din ”Sendt mail-kvittering” for afsendelsen af en e-mail, hvor du har vedhæftet et
skema. Husk, at skrive dit navn som overskrift i e-mailens emnefelt. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil
kvitteringen for afsendelsen sammen med en udfyldt kopi af skemaet være dokumentation for, at skemaet er fremsendt rettidigt til NaturErhvervstyrelsen.
Bemærk: Du kan ikke indsende e-mails på 10 MB eller derover, da systemet ikke kan håndtere dem og
der derfor er risiko for, at e-mailen bliver afvist uden, at du modtager en tilbagemelding.
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E-mail med et vedhæftet skema skal være afsendt til NaturErhvervstyrelsen senest 24. april 2012 kl.
23:59:59 ellers er fristen for modtagelse af skemaet ikke overholdt.
Indsendelse med post
Postkvittering/Indleveringsattest
Du bør altid få udstedt en postkvittering/indleveringsattest for almindeligt brev hos Post
Danmark, når du indsender et ansøgningsskema. Hvis skemaet skulle gå tabt vil postkvitteringen/indleveringsattesten sammen med en udfyldt kopi af skemaet indgå i en vurdering af, om
skemaet er indsendt rettidigt.
Postkvitteringen/indleveringsattesten skal i feltet ”Modtager” være påført NaturErhvervstyrelsen og i feltet ”Afsender” dit navn (ansøger). Bemærk, at der ikke skal påføres konsulentens stempel i afsenderfeltet. Derudover skal postkvitteringen være forsynet med poststempel
fra Post Danmark og en dato, der i 2012 ikke kan være senere end 23. april 2012.

Indsendelse via telefax
Ansøgningsskema indsendt pr. telefax anses for modtaget, den dag telefaxen er indgået i NaturErhvervstyrelsen.
En telefaxkvittering for gennemført forsendelse er dokumentation for, at ansøgningsskemaet er fremsendt rettidigt. Husk, at skrive en entydig titel som overskift, fx navn og CVR-nr., og at omstille din
telefax til sommertid.
Bemærk, at det kan være svært at komme igennem til NaturErhvervstyrelsens telefaxer den sidste ansøgningsdag.
Kommer din fax ikke igennem senest 24. april 2012 kl. 23:59:59, er ansøgningsskemaet kommet for
sent.
Du kan bruge følgende telefaxnumre: 33 95 80 80 og 33 95 80 20.
2.4 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte
Ansøgninger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2012 bliver behandlet sideløbende med Fællesskema 2012. Du modtager et brev med afgørelsen af din ansøgning, når behandlingen er afsluttet.
2.5 Mere information
Du kan læse mere om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om Enkeltbetaling 2012, samt i
Vejledning til Fællesskema 2012.
Vejledning til Fællesskema 2012 vil ligge på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside
www.naturerhverv.fvm.dk/enkeltbetaling fra begyndelsen af februar 2012. På hjemmesiden
kan du også finde de seneste nyheder om ordningen Enkeltbetaling.
I 2012 findes Vejledning om Enkeltbetaling i en web-udgave, som du finder på denne adresse:

http://www.naturerhverv.fvm.dk/ebvejledning2012
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3. Særlige situationer
3.1 Tildeling af betalingsrettigheder fra den
nationale reserve
3.2 Overtagelse af en bedrift ved arv
3.3 Køb af en bedrift
3.4 Betalingsrettigheder forhøjet med tillæg
3.5 Krav der skal være opfyldt
3.6 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til
grund for tildelingen
3.7 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet
3.8 Dokumentation

Hvis du ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, bliver du betragtet som landbruger.
Landbrugere, der senest 15. maj 2004 havde
købt en bedrift, hvis jord var bortforpagtet
25. april 2005, kan søge om tildeling af betalingsrettigheder.

Der kan søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i følgende særlige situationer.
Hvis du har overtaget en bedrift:
•
•

ved arv eller forskud på arv
køb senest 15. maj 2004.

I begge tilfælde er det en betingelse, at bedriften var bortforpagtet til tredjemand 25. april
2005.
En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift.
3.1 Tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve
Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for hele bedriftens areal,
kan den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve.
I reglerne er der taget udgangspunkt i, at forpagteren har søgt og fået tildelt betalingsrettigheder i 2005. Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil betalingsrettighederne blive tildelt efter de regler, der var gældende for det overtagne areal i 2005.
Hvis der kun har været planteavl på den overtagne bedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder. Værdien af betalingsrettighederne fastsættes på grundlag af basisværdien af
de tildelte betalingsrettigheder til forpagteren for den overtagne bedrifts areal.
For så vidt angår tildeling af evt. tillæg, vil der blive foretaget en særskilt beregning på
grundlag af den kvæg-, mælke- eller sukkerproduktion, der har været på den bortforpagtede
bedrift i referenceperioden/-datoen. Læs mere i afsnit 3.4.
Hvis der ved ophør af forpagtningen følger færre betalingsrettigheder med, end hvad der svarer til det overtagne areal, kan der i visse tilfælde tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve. I disse tilfælde vil der ved beregningen blive reguleret for evt. tillæg, hvis værdien
af de overtagne betalingsrettigheder er forhøjet med kvæg-, mælke- eller sukkertillæg.
3.2. Overtagelse af en bedrift (jord) ved arv eller forskud på arv
Hvis en landbruger ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, der var bortforpagtet 25.
april 2005, kan der søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Det er en betingelse, at bedriften er overtaget fra en person, der blev pensioneret fra landbruget eller afgik
ved døden før 25. april 2005. At en person er pensioneret fra landbruget vil sige, at vedkom-
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mende er ophørt med landbrugsproduktion og ikke har modtaget støtte under EU´s landbrugsordninger i 2005 eller senere.
Bemærk, at der kun kan søges betalingsrettigheder ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedriften. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af
en bedrift.
Alle, der ved arv eller forskud på arv har overtaget en bedrift i ovennævnte situation, bliver
betragtet som landbrugere.
3.3. Køb af en bedrift (jord) der var bortforpagtet 25. april 2005
En landbruger, der senest 15. maj 2004 havde købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april
2005 kan søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Bedriften skal have været
bortforpagtet i mindst 5 år, og forpagtningsaftalen må ikke være fornyet eller forlænget.
3.4 Betalingsrettigheder forhøjet med tillæg
Hvis den bortforpagtede bedrift er en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med et tillæg. Her gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have været bortforpagtet i den pågældende referenceperiode/dato.
Referenceperioden/-datoen var
• 2000-2002 (kvægtillæg),
• pr. 31. marts 2005 (mælketillæg),
• pr. 8. marts 2006 (sukkertillæg).
Bedriften skal også have kunnet danne grundlag for et sådant tillæg ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005 eller for sukkertillæggets vedkommende i 2006.
Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til
basisværdien pr. hektar for det overdragne areal, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med et tillæg. Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg.
3.5 Krav, der skal være opfyldt
For at få tildelt betalingsrettigheder i ovenstående situationer gælder det, at
Generelt gælder, at:
• den overtagne bedrift var bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for ansøgningsfristen 25. april 2005
• arealet skal være støtteberettiget 1. januar 2012
Hvis bedriften er overtaget ved arv eller forskud på arv:
• overdrageren af bedriften var blevet pensioneret fra landbrugserhvervet eller afgået
ved døden før 25. april 2005
Hvis du senest 15. maj 2004 havde købt en bedrift:
• den overtagne bedrift var bortforpagtet på en langtidskontrakt med en varighed af
mindst 5 år, som ikke har været fornyet. Det betyder, at du ikke må have forlænget eller fornyet forpagtningsaftalen, ligesom du ikke må have indgået aftale med evt. ny
forpagter,
• du inden for et år efter bortforpagtningen er ophørt, enten påbegynder eller udvider
din landbrugsproduktion
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Kvægbedrift
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være opfyldt:
•
•
•
•

bortforpagter havde kvægproduktion på bedriften i 12-månedersperioden umiddelbart
forud for bortforpagtningen
bedriften var bortforpagtet i referenceperioden 2000-2002 eller i en del af perioden
den overtagne bedrift dannede grundlag for tildeling af et kvægtillæg til forpagteren
for referenceperioden 2000-2002 eller en del af perioden
den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion

Derudover gælder følgende ved køb af en bedrift, der var bortforpagtet på købstidspunktet:
• der var en kvægproduktion på bedriften det år, købet fandt sted
Bemærk, at bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) ikke
berettiger til tildeling af betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg.
Mælkebedrift
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være opfyldt:
•
•
•
•

mælkekvoten var bortforpagtet sammen med bedriften
bedriften var bortforpagtet på tidspunktet for tildeling/beregning af mælketillæg 31.
marts 2005
den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion
den bortforpagtede mælkekvote er fulgt med tilbage, da forpagtningen ophørte

Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge mælkekvoten, kan det
tidligst ske på den første kvotebørs, efter bedriften er overdraget (tilbageført) til ejeren (bortforpagter).
Sukkerroebedrift
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med sukkertillæg, skal følgende krav være opfyldt:
•
•
•

bedriften var bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg 8. marts 2006
kontrakten om levering af sukker var bortforpagtet sammen med bedriften
den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker fulgte med tilbage, da forpagtningen ophørte.

Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge kontrakten om levering
af sukker, kan dette tidligst ske med virkning fra det produktionsår, der følger, efter bedriften
er overdraget (tilbageført) til ejeren (bortforpagter).
3.6 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen
Areal
Der kan maksimalt tildeles et antal almindelige betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør.
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Basisværdien af alle almindelige betalingsrettigheder bliver i 2012 den samme og den er foreløbigt beregnet til ca. 2.277 kr.
Kvægtillæg
Hvis du ved overtagelse af en kvægbedrift søger betalingsrettighederne forhøjet med et kvægtillæg, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af
•
•

det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag af kvægproduktionen på den bortforpagtede
bedrift i referenceperioden 2000-2002
en forholdsmæssig andel af forpagterens samlede kvægtillæg for referenceperioden,
hvis det bortforpagtede støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal

Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi, der svarer til det
kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden 2000-2002. Bemærk, at i perioden 2009-2012 nedsættes kvægtillægget med i alt 56,25
pct. fordelt i 4 lige store rater.
Mælketillæg
Hvis du ved overtagelse af en mælkebedrift søger om betalingsrettighederne forhøjet med et
mælketillæg, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af
•

det mælketillæg, der er tildelt på grundlag af den bortforpagtede bedrifts mælkekvote
pr. 31. marts 2005 med den værdi pr. kg mælkekvote, som mælketillægget havde i
2006.

Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi, der svarer til det
mælketillæg, der blev tildelt forpagteren på grundlag af bedriftens mælkekvote pr. 31. marts
2005.
Sukkertillæg
Hvis du ved overtagelse af en ”sukkerbedrift” søger betalingsrettighederne forhøjet med et
sukkertillæg, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af
•

det sukkertillæg, der svarer til den bortforpagtede bedrifts kontrakt om levering af
sukker pr. 8 marts 2006 med den værdi, som sukkertillægget havde i 2009.

Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi svarende til det
sukkertillæg, der er tildelt forpagteren på grundlag af den bortforpagtede bedrifts kontraktmængde pr. 8. marts 2006.
3.7 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet
Alle ansøgere udfylder rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysninger.
Husk også at anføre CVR-/CPR-nr. og evt. dit ansøgningsnummer for ordningen Enkeltbetaling.
Ansøger udfylder de relevante punkter:
1) Punkt 1. Jeg søger om tildeling fra den nationale reserve, fordi
• kryds af i en rubrik, som angiver hvorfor du søger om tildeling fra den nationale reserve
2) Punkt 2. Identifikation af en arvet eller købt bedrift, der har været bortforpagtet
ansøger sætter kryds i en rubrik, der angiver om følgende er aktuelt:
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•
•

overtagelsen gælder en hel bedrift eller en del af en bedrift
der er tale om en kvægbedrift, mælkebedrift, en bedrift med kontrakt om levering af sukker eller anden bedrift, fx kun med planteavl

og oplyser:
•
•
•

•

arealets størrelse
bedriftens adresse
navn og adresse samt eventuelt CVR-/CPR-nr. og ansøgningsnummer (Enkeltbetaling) for den landbruger, som forpagtede bedriften pr. 25. april 2005

Punkt 2a. Jeg søger om betalingsrettigheder med tillæg
(Bemærk, udfyldes kun, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med tillæg)
Sæt kryds hvis den overtagne bedrift var en:
• kvægbedrift, der var bortforpagtet i 2000-2002
• mælkebedrift, der var bortforpagtet 31. marts 2005
- og angiv mælkekvotens størrelse i kg, eller bedriften
• havde kontrakt om levering af sukker og var bortforpagtet 8. marts 2006
- og angiv leveringskontraktens størrelse i tons polsukker

3) Punkt 3. Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv
Sæt kryds, hvis du har arvet eller fået en bedrift som forskud på arv, og anfør
• datoerne for start og afslutning af forpagtningsaftalen
• betalingsrettighederne opgjort i antal hektar og disses samlede værdi, hvis der
overdrages betalingsrettigheder sammen med bedriften ved ophør af bortforpagtningen
Husk, at udfylde markplanen i bilaget
•

Punkt 4. Køb af jord, der var bortforpagtet 25/04/2005
Sæt kryds, hvis du har købt jord, der var bortforpagtet 25. april 2005, og
• anfør datoen for
 indledning/udvidelse af landbrugsproduktionen
 start og afslutning af forpagtningsaftalen, og
• oplys, om forpagtningsaftalen har været forlænget eller fornyet – sæt kryds
• anfør betalingsrettighederne opgjort i antal hektar og disses samlede værdi,
hvis der overdrages betalingsrettigheder sammen med bedriften efter ophør
af bortforpagtningen

Husk, at udfylde markplanen i bilaget
•

Punkt 7. Eventuelle bemærkninger
• anvend eventuelt dette punkt til supplerende oplysninger

•

Punkt 8. Erklæring og underskrift
• Anfør dato og skriv under

3.8 Dokumentation
I begge tilfælde (arv og køb af en bedrift) vedlægger du følgende:
•
•
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Dokumentation for:
• arealets status 25. april i 2005 som enten dyrket/udyrket eller om det 21. april 2003
var med permanent græs. Det kan fx være en henvisning til forpagterens ansøgning om
EB i 2005 eller en kopi af forpagterens ansøgning
•

kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningsperioden begyndte, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. Det kan fx være et regnskab
eller en slagteafregning

•

bortforpagtning af mælkekvoten, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med
et mælketillæg, fx en forpagtningsaftale

•

bortforpagtning af sukkerkvoten, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med
et sukkertillæg, fx en forpagtningsaftale, og

• Hvis du har:
overtaget en bedrift ved arv eller forskud på arv, vedlægger du dokumentation
a) fx kopi af skifteretsattest, eller forskud på arv (indberetning til Skat).
købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005, vedlægger du dokumentation
b) fx kopi af skøde for køb af ejendom.
Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen under behandlingen af ansøgningen kan anmode om supplerende dokumentation.
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4. Omstruktureringsprogram for arealer med juletræer
4.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet
4.2 Krav, der skal være opfyldt
4.3 Særligt krav vedr. inddragelse ved nybeplantning af arealer med juletræer inden
for 5 år
4.4 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til
grund for tildelingen?
4.5 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet?
4.6 Dokumentation

Arealer, der blev anvendt til produktion af
juletræer 25. april 2005.
Arealerne skal være ryddet før 1. januar
det år, der søges betalingsrettigheder fra
den nationale reserve.

Der kan søges om betalingsrettigheder under dette program én eller flere gange. Hvis det areal, der ryddes, ikke kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder med en samlet
værdi af mindst 5.000 kr., kan du vente med at søge under dette program, til du totalt har ryddet et areal, der kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder, hvis samlede værdi
svarer til minimumsbeløbet på 5.000 kr.
Ansøgningerne under dette program bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de
godkendte ansøgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år.
4.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet
Landbrugere, hvis landbrugsarealer blev anvendt til produktion af juletræer 25. april 2005,
kunne ikke få tildelt betalingsrettigheder for disse arealer, da de ikke var støtteberettigede.
Bemærk, at der under dette program ikke kan søges om betalingsrettigheder for arealer, der
var med skov 25. april 2005.
Hvis du 25. april 2005 rådede over arealer, der blev anvendt til produktion af juletræer, men
som senere er blevet ryddet og inddraget som dyrkbart landbrugsjord, kan du søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealerne. Der kan i alt højst tildeles betalingsrettigheder for et areal, som svarer til bedriftens samlede areal tilplantet med og anvendt til produktion af juletræer på ansøgningstidspunktet 25. april 2005, og som du selv rådede over på
dette tidspunkt. Bemærk, at der skal være tale om en erhvervsmæssig (kommerciel) produktion af juletræer, dvs. med henblik på salg.
4.2 Krav, der skal være opfyldt
For at få tildelt betalingsrettigheder under dette program, gælder det, at du
•
•
•
•

rådede over et areal med juletræer 25. april 2005
inden 1. januar det år, du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve, har
ryddet arealet for juletræer. Det indebærer, at rødderne skal være fjernet og arealet
rodfræset, så arealet er dyrkbart landbrugsjord
ikke må have overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord, og at
det pågældende areal ikke må være omfattet af fredsskovpligt

4.3 Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning inden for 5 år
De betalingsrettigheder, som du har fået tildelt under dette program, kan blive inddraget, hvis
du inden for 5 år efter tildelingen udvider dit areal med juletræer. Det sker i de situationer,
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hvor udvidelsen af dit areal med juletræer medfører, at dit totale areal med disse afgrøder er
større, end det var i det år, hvor du fik tildelt betalingsrettigheder fra reserven under dette
program. Der vil blive inddraget et antal betalingsrettigheder, der svarer til udvidelsen af arealet.
Hvis du har udvidet arealet pga. køb af et areal, der på købstidspunktet var med juletræer vil
du ikke få inddraget betalingsrettigheder.
4.4 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen
Du kan søge under programmet flere gange i takt med, at du rydder et areal med juletræer,
men du kan i alt højst få tildelt et antal betalingsrettigheder, der svarer til det antal hektar med
juletræer, som du rådede over 25. april 2005. Dette areal udgør det maksimale areal, som du
kan søge betalingsrettigheder for under dette program.
Du kan fx ikke søge om tildeling fra den nationale reserve i 2012, hvis du har fjernet juletræer
på 5 hektar og tilplantet andre 5 hektar med juletræer.
Tildelingen af betalingsrettigheder er afhængig af, om du på ansøgningstidspunktet,
• ejer betalingsrettigheder:
o der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder svarende til det areal
(antal ha), som du råder over (ejer eller forpagter), og som du ikke ejer betalingsrettigheder til på ansøgningstidspunktet.
•

ikke ejer betalingsrettigheder:
o der kan maksimalt tildeles betalingsrettigheder til det areal, du råder over (ejer
eller forpagter) på ansøgningstidspunktet.

Der tildeles betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til basisværdien af almindelige betalingsrettigheder.
4.5 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet
Alle ansøgere udfylder rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysninger.
Husk også at anføre CVR-/CPR-nr. og evt. dit ansøgningsnummer fra ordningen Enkeltbetaling.
Ansøger udfylder de relevante punkter:
Punkt 1. Jeg søger om tildeling fra den nationale reserve
• anfør de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve
Punkt 5. Rydning af arealer anvendt til produktion af juletræer
anfør:
• det totale areal med juletræer du rådede over 25. april 2005
• det antal ha, der er blevet ryddet
• datoen for rydningen (bekræft at retableringen som landbrugsjord er sket inden 1.
januar 2012), og
• udfyld markplanen i bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det ryddede areal
Punkt 7. Eventuelle bemærkninger
• anvend eventuelt dette punkt til supplerende oplysninger
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•

Punkt 8. Erklæring og underskrift
• Angiv dato og skriv under

4.6 Dokumentation
Du vedlægger markkort med indtegning af det ryddede areal og følgende dokumentation vedrørende arealet:
•

anvendelse pr. 25. april 2005 i form af mark- og gødningsplan eller evt. henvisning til
din EB-ansøgning 2005

•

støtteberettigelse i 2012, evt. ved henvisning til det pågældende areal i dit Fællesskema 2012, og

Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen under behandlingen af ansøgningen kan anmode om supplerende dokumentation.
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5. Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding
5.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet
5.2 Krav, der skal være opfyldt
5.3 Hvad kan der tildeles –
hvad lægges til grund for tildelingen?
5.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet?
5.5 Dokumentation

Eksempler på arealer, der blev anvendt til
råstofindvinding af:
Sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld
og lignende forekomster

Du kan søge om betalingsrettigheder under dette program én eller flere gange. Hvis det areal,
der retableres som landbrugsjord i ét år, ikke kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder til en samlet værdi af mindst 5.000 kr., kan du vente med at søge under dette program, til det totale areal kan danne grundlag for tildeling af minimumsbeløbet.
Ansøgningerne under dette program bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de
godkendte ansøgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år.
5.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet
Landbrugere, hvis landbrugsareal blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, kunne ikke
få tildelt betalingsrettigheder til disse arealer, da de ikke var støtteberettigede. Fx arealer, der
blev anvendt til råstofindvinding af sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende
forekomster ifølge tilladelse efter råstofloven.
Hvis du rådede over disse arealer 25. april 2005, men havde indgået aftale med en entreprenør eller anden indvindingsvirksomhed om råstofindvinding og arealerne efter endt råstofindvinding igen er blevet inddraget som dyrkbar landbrugsjord, kan du søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve for arealet.
5.2 Krav, der skal være opfyldt
For at få tildelt betalingsrettigheder under dette program er det et krav, at du
•
•
•

rådede over arealet med råstofindvinding 25. april 2005
inden 1. januar det år, du søger om betalingsrettigheder, skal have retableret arealet
som dyrkbart landbrugsjord, og
ikke har overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord.

5.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen?
Du kan søge under programmet, når arealet er retableret som landbrugsjord. Sker dette i flere
omgange, kan du også søge fra den nationale reserve flere gange. Du kan dog højst få tildelt
betalingsrettigheder til det areal, som blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005.
Hvis du på ansøgningstidspunktet
• ejer betalingsrettigheder,
o der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder svarende til det areal
(antal ha), som du råder over (ejer eller forpagter), og som du ikke ejer betalingsrettigheder til
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•

ikke ejer betalingsrettigheder kan du maksimalt få tildelt betalingsrettigheder til det
areal, du råder over (ejer eller forpagter) .

Der tildeles betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til basisværdien af almindelige betalingsrettigheder.
5.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet
Alle ansøgere udfylder rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysninger.
Husk også at anføre CVR-/CPR-nr. og evt. dit ansøgningsnummer fra ordningen Enkeltbetaling.
Ansøger udfylder de relevante :
•

Punkt 1. Jeg søger om tildeling fra den nationale reserve
 angiv de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve

•

Punkt 6. Retablering af arealer, der har været anvendt til råstofindvinding
•
angiv det
 totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005
 købte areal, der blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, hvis
du i forbindelse med køb af en bedrift har fået overdraget retten til at
søge under programmet
 antal ha, der er blevet retableret, og
•
udfyld markplanen i bilaget med oplysninger om det retablerede areal

•

Punkt 7. Eventuelle bemærkninger
• anvend eventuelt dette punkt til supplerende oplysninger.

•

Punkt 8. Erklæring og underskrift
• udfyld dato og skriv under.

5.5 Dokumentation
Du vedlægger dokumentation for følgende:
•
•
•
•

størrelsen af det areal angivet på markkort, der er retableret som dyrkbart landbrugsareal samt det totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005
arealets støtteberettigelse i 2012, evt. ved henvisning til det pågældende areal i Fællesskema 2012
arealets anvendelse til råstofindvinding 25. april 2005 med tilladelse i henhold til råstofloven
offentlig myndigheds godkendelse af arealets retablering til dyrkbar landbrugsjord inden 1. januar 2012

Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen under behandlingen af ansøgningen kan anmode om supplerende dokumentation.
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6. Behandling og offentliggørelse af data på internettet
Når du indsender Fællesskema 2012 til NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på
følgende forhold i relation til persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af
personoplysninger, som senest ændret ved lov nr. 422 af 10. maj 2011):
•

•
•
•

at de afgivne oplysninger i Fællesskema 2012 vil blive behandlet
af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af støtte
fra NaturErhvervstyrelsen
at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig
at du i medfør af § 31 i persondataloven kan anmode om indsigt i, hvilke oplysninger
der behandles i forbindelse med din ansøgning og
at du i medfør af § 37 i persondataloven, på begæring, har krav på at få berigtiget,
slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endvidere skal du være opmærksom på, at hvis du tildeles støtte, så kan visse oplysninger fra
Fællesskema 2012 offentliggøres på internettet af NaturErhvervstyrelsen med hjemmel i lovgivningen.
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at afgivne oplysninger er undergivet offentlighed med de
begrænsninger, der følger af lovgivningen, herunder især lov om offentlighed i forvaltningen
(jf. Datasammenskrivning nr. 11315 af 28. september 1994, som senest ændret ved lov nr. 433
af 4. juni 2009) og lov om aktindsigt i miljøoplysninger ( jf. Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14.
juni 2006, som senest ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010).
Ønsker du nærmere oplysninger om disse forhold, er du velkommen til at rette henvendelse til
NaturErhvervstyrelsen, Jura: jura@naturerhverv.dk.

Overførsel til GLR
Alle oplysninger i dit Fællesskema vil blive overført til Generelt LandbrugsRegister
(GLR)/Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR), som er et grunddataregister for Fødevareministeriets område.
Et af formålene med GLR/CHR er, at de registrerede så vidt muligt kun skal afgive grundoplysninger én gang. Herefter gemmes oplysningerne centralt, så alle institutioner under Fødevareministeriet kan bruge eller genbruge dem.
I overensstemmelse med persondatalovens regler om indsigtsret i § 31, kan du få oplyst, hvad
der er registreret om dig i GLR/CHR. Hvis du ønsker indsigt, skal du sende en begæring herom til den af ministeriets institutioner eller databehandlere, du normalt har kontakt med.
Der gøres opmærksom på, at støttemodtageres data er undergivet offentlighed med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
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7. Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006,
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.
Kommissionens Forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om
fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og
om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.
Kommissionens forordning /EF) nr. 1121/ 2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne for landbrugere i forordningens afsnit IV og V.
Bekendtgørelse nr. 29 af 18. januar 2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.
Bekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2012 om elektronisk Fællesskema og markkort.
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