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Sådan udfylder du ”Skema til ændring af midlertidig overdra-
gelse af betalingsrettigheder 2008” 
 
Hvis overdrager og erhverver tidligere har fået registreret en midlertidig overdragelse (udlej-
ning) af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning af jord og ønsker at ændre den op-
rindelige slutdato, skal direktoratet have besked herom på et særligt skema. Skemaet findes på 
direktoratets hjemmeside www.dffe.dk. Herunder er en kort vejledning i, hvordan du udfylder 
dette ”Skema til ændring af midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder 2008”. 
 
 
Bemærk: 
 
Fremover skal ændringer af slutdatoer meddeles direktoratet på dette skema. Ændringer, der 
skal gælde for det pågældende ansøgningsår, skal være modtaget i direktoratet senest 23. april 
2008. I perioden mellem den 23. april – 31. maj kan ændringer sendes på et særligt skema, 
som skal være direktoratet i hænde senest 31. maj 2008. Modtages ændringen efter 31. maj, 
får den først virkning fra det efterfølgende ansøgningsår 2009. 
 
Man kan ikke ændre en slutdato for kun en del af de oprindeligt overdragne betalingsrettighe-
der på ”Skema til ændring af midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder 2008”.  
 
 

Skema er til alle midlertidige overdragne betalingsrettigheder 
 
1. Afkortning af perioden 
Hvis kun en del af de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder skal returneres til overdra-
ger før tid, skal alle de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder først returneres til ejeren. 
Dernæst udfyldes et overdragelsesskema for de rettigheder, som fortsat skal være overdraget 
til erhverver (udlejet). På skemaet anføres som overdragelsesdato den samme dato som den 
nye slutdato. Dvs. hvis slutdatoen for forpagtningen er ændret fra 31/12 2011 til 31/12 2007, 
skal overdragelsesdatoen for de rettigheder, der forsat skal være overdraget (udlejet) frem til 
31/12 2011 anføres til 31/12 2007.   
 
2. Forlængelse af perioden 
Du kan kun anvende skemaet, hvis du ønsker at forlænge perioden for alle de midlertidige o-
verdragne (udlejede) betalingsrettigheder. Hvis du kun ønsker at forlænge perioden for en del 
af betalingsrettighederne, skal du udfylde et nyt overdragelsesskema for disse rettigheder for 
perioden fra ophør af den oprindelige periode til den nye slutdato. 
 
3. Salg af betalingsrettigheder i forpagtningsperioden 
Du skal ikke benytte skemaet, hvis du f.eks. sælger betalingsrettighederne i perioden. I disse 
tilfælde er det ikke nødvendigt at afkorte overdragelsesperioden. Du skal i stedet anvende 
”Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2008”. På dette skema anfører du som over-
drager sælgers oplysninger og som erhverver købers oplysninger. Desuden anfører du under 
punkt 5 CVR- eller CPR-nummer for den landbruger (lejeren), som på daværende tidspunkt 
råder over betalingsrettighederne. Dermed returneres betalingsrettighederne automatisk til den 
nye ejer, når overdragelsesperioden er afsluttet. 
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VEJLEDNING TIL ÆNDRING AF MIDLERTIDIGE OVERDRAGELSER 

Sådan udfyldes skemaet: 
 
1. Sagsnummeret på den oprindelige overdragelse, der ønskes ændret 
Her anføres sagsnummeret fra den oprindelige overdragelse. Nummeret findes i øverste højre 
hjørne på det registreringsbrev, som overdrager, erhverver og evt. rådgiver modtog i forbin-
delse med registreringen af overdragelsen (udlejningen). 
 
Bemærk, at hvis du endnu ikke har modtaget et registreringsbrev, kan du ikke skrive 
sagsnummeret.  
 
2. Overdrager 
Her anføres oplysninger om overdrager. 
 
3. Erhverver 
Her anføres oplysninger om erhverver. 
 
4. Rådgiver 
Her anføres den rådgiver, som parterne ønsker, skal modtage kopier af de breve direktoratet 
sender, dvs. evt. fejlbreve og registreringsbreve. 
 
5. Oprindelig overdragelsesperiode 
Her anføres overdragelsesdatoen og slutdatoen for den oprindelige overdragelsesperiode (ud-
lejningsperiode). Datoerne skal være identiske med de datoer, der blev anført på det oprinde-
lige overdragelsesskema.  
 
6. Ny slutdato, hvor overdragelsesperioden ønskes afsluttet 
Her anføres den nye slutdato. 
 
 
Eksempel: 
 
A har i forbindelse med forpagtning af jord overdraget (udlejet) betalingsrettigheder til 
B. Datoen for overdragelsen blev sat til 1. januar 2007 og slutdatoen til 31. december 
2011. Både A og B ønsker nu at betalingsrettighederne skal returneres 31. december 
2007, dvs. før den oprindelige slutdato. A og B anfører derfor følgende på skemaet: 
 
 

      Oprindelig overdragelsesperiode: fra 1 / 1 /2007 til  31 / 12 /2011                               
 

      Ny slutdato for overdragelsen:  31 / 12 /2007 
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7. Underskrifter 
Både overdrager og erhverver skal underskrive, for at ændringen af slutdatoen for den oprin-
delige midlertidige overdragelse (udlejning) kan gennemføres.  
 
Det er de personer, der er anført som henholdsvis overdrager og erhverver, der skal skrive un-
der. Hvis overdrager er et I/S, skal samtlige interessenter underskrive, bortset fra de tilfælde 
hvor en tegningsberettiget underskriver på vegne af interessentskabet. I disse tilfælde skal der 
medsendes en fuldmagt eller dokumentation for tegningsberettigelsen. 
 
Er overdrager et APS eller et A/S, skal underskriver være tegningsberettiget, og der skal med-
sendes dokumentation herfor. Dette gælder også for eksempelvis menighedsråd. 
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