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1 Indledning 
1.1 Ændringer siden 2006 
1.2 Generelle bestemmelser 
 
 
 

 

Hvis du i 2007 søger om tildeling fra den 
nationale reserve, skal du også indsende 
ansøgning om enkeltbetaling for 2007 for 
det areal, som du søger betalingsrettighe-
der til fra den nationale reserve.  

 
Denne vejledning indeholder betingelserne for at få tildelt betalingsrettigheder fra den natio-
nale reserve. Du kan læse om, hvordan du udfylder og indsender ansøgningen i kapitel 2 og 
om betingelserne for at søge i kapitlerne 3 til 7. Når du har fundet det kapitel, der beskriver 
din situation, kan du også i dette læse om, hvilke punkter i ansøgningsskemaet, du skal udfyl-
de, samt hvilken dokumentation, du skal sende med. 
 
Landbrugere, der søgte om betalingsrettigheder og rådede over støtteberettiget landbrugsjord 
25. april 2005, fik tildelt betalingsrettigheder i 2005. Efter 2005 kan der kun tildeles beta-
lingsrettigheder fra den nationale reserve i nedenstående situationer.  
 
 
Du kan søge om tildeling af betalingsrettigheder i følgende 5 tilfælde: 
  

Hvad kan tildeles  
Almindelige betalings-
rettigheder  

Betalingsrettigheder 
evt. forhøjet med 
kvæg-, mælke eller 
sukkertillæg 

Læs  
mere i 

Overtagelse af jord ved 
arv/forskud på arv 
 

X X kapitel 3, 
side 11  

Senest 15. maj 2004 købt be-
drift, hvis jord var bortforpagtet 
25. april  
 

X X kapitel 4, 
side 16 

Omstruktureringsprogram for 
permanente afgrøder 
 

X  kapitel 5, 
side 22 

Omstruktureringsprogram vedr. 
råstofindvinding 
 

X  kapitel 6, 
side 27 

Omstruktureringsprogram vedr. 
MVJ 
 

X*  kapitel 7, 
side 30  
 
 

* Betalingsrettigheder kan forhøjes med det beløb, som værdien af betalingsrettigheden er nedsat med. 
Det vil som oftest være forskellen mellem værdien af betalingsrettigheder for dyrket/udyrket og vær-
dien for permanent græs.  
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Du kan derimod ikke søge om tildeling af betalingsrettigheder, hvis:  
1. Du rådede over støtteberettigede arealer i 2005, men ikke søgte betalingsrettigheder 
2. Du efter 15. maj 2004 købte en landbrugsejendom, eller en del af en ejendom, uden beta-

lingsrettigheder 
 
Hvis du er i en af disse situationer eller en lignende, har du mulighed for at købe eller leje be-
talingsrettigheder fra en anden landbruger. Du kan læse mere om disse bestemmelser i Vej-
ledning om enkeltbetaling, december 2006 afsnit 5.6.  
 
Ansøgning om enkeltbetaling for 2007 
Hvis du søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal du også ind-
sende ansøgning om enkeltbetaling i 2007. Ansøgningen om enkeltbetaling skal også omfatte 
de arealer, hvortil du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2007. 
 
Husk, at du endvidere skal opfylde reglen om 10 måneders rådighed for det areal, som du sø-
ger om betalingsrettigheder for.  
 
Hvis du ikke har søgt enkeltbetaling for arealet, så kan det evt. betyde, at du ikke kan udnytte 
de tildelte betalingsrettigheder fra den nationale reserve i det pågældende år. Det betyder i gi-
vet fald, at du ikke overholder reglen om udnyttelse hvert år i 5 år efter tildelingen, jf. neden-
stående afsnit om generelle bestemmelser. I disse tilfælde vil de tildelte betalingsrettigheder 
derfor blive inddraget til den nationale reserve igen.  
 

FGK-tilladelser samt kvæg-, mælke- og sukkertillæg 

Bemærk, at du i 2007 ikke kan søge om tildeling af tilladelser til at dyrke frugt og grønt samt 
andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion (FGK-tilladelser) fra den nationale reser-
ve, da alle FGK-tilladelser blev tildelt i 2005. 
 
Du kan i nogle tilfælde søge om, at værdien af betalingsrettigheden 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 senest 15. maj 2004 har købt en bedrift, der var bort-
forpagtet 25. april 2005 og følgende betingelser er opfyldt:  
 

• 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 forpagte-
ren. 

1.1 Ændringer siden 2006 
Sukkerreform 
Efter indførelsen af sukkerreformen kan der i visse situationer under ordningerne om overta-
gelse ved arv/forskud på arv eller køb af jord, der var bortforpagtet 25. april 2005 søges om 
sukkertillæg fra den nationale reserve, jf. kapitel 3 og 4 i denne vejledning. 
 
Sammenlægning og opsplitning af bedrifter 
Efter de hidtidige regler har det kun ved arv eller forskud på arv været muligt at overdrage be-
talingsrettigheder, tillæg og FGK-tilladelser fra den nationale reserve i de første 5 år efter til-
delingen. 
 

 4 



 
 

Fra 1. januar 2007 kan en landbruger endvidere tage betalingsrettigheder, tillæg og FGK-
tilladelser fra den nationale reserve med over i en ny bedrift, hvis det sker som led i en sam-
menlægning eller opsplitning af hele bedrifter. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller –
opsplitning kan betalingsrettighederne overdrages til den eller de landbrugere, der driver den 
eller de nye bedrifter. Bemærk, at overdragelsen skal være varig. De oprindeligt tildelte beta-
lingsrettigheder, tillæg samt FGK-tilladelser fra den nationale reserve skal hvert år udnyttes af 
den/de nye bedrifter i den resterende del af femårsperioden.  
 
Det betragtes som en sammenlægning af en bedrift, hvis to eller flere særskilte landbrugere 
sammenlægger deres bedrifter til én ny bedrift. Det er en betingelse, at hele landbrugernes be-
drifter indgår i den nye bedrift. Endvidere skal de landbrugere, der oprindeligt drev bedrifter-
ne eller én af bedrifterne, være ansvarlig for ledelsen af den nye bedrift. Det vil sige, de skal 
kontrollere den nye bedrift i relation til drift, fortjeneste og finansiel risiko.  
 
Eksempler: 
To eller flere landbrugere går sammen i et I/S – betalingsrettigheder, tillæg og FGK-
tilladelser fra den nationale reserve kan overdrages varigt fra landbrugerne til I/S'et. 
 
To eller flere landbrugere går sammen i et selskab (A/S, ApS) – betalingsrettigheder, tillæg og 
FGK-tilladelser fra den nationale reserve kan overdrages varigt fra landbrugerne til selskabet. 
 
Det betragtes som opsplitning af en bedrift, at 
 

• en bedrift opdeles i mindst to nye særskilte bedrifter. Det er et krav, at mindst én af de 
nye bedrifter kontrolleres med hensyn til drift, fortjeneste og finansiel risiko af mindst 
én af de juridiske eller fysiske personer, der oprindeligt drev bedriften, jf. ovenfor. 

• en bedrift opdeles til mindst én ny særskilt bedrift, mens den anden bedrift (resten af 
den oprindelige bedrift) fortsat med hensyn til drift, fortjeneste og finansiel risiko 
kontrolleres af den landbruger, der oprindeligt drev bedriften, jf. ovenfor.  

 
 
Eksempler: 
Et I/S har fået tildelt betalingsrettigheder omfattet af det femårige udnyttelseskrav: I/S'et op-
løses, og betalingsrettigheder, tillæg og FKG-tilladelser fra den nationale reserve fordeles til 
deltagerne (varig overdragelse). 
 
Et selskab har fået tildelt betalingsrettigheder omfattet af det femårige udnyttelseskrav: Sel-
skabet likvideres, og betalingsrettigheder, tillæg og FGK-tilladelser fra den nationale reserve 
fordeles til selskabsdeltagerne (varig overdragelse). 
 

1.2 Generelle bestemmelser 
Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med den basisværdi (dyrket/udyrket eller 
permanent græs), der gælder det år, du søger fra den nationale reserve. I 2007 er værdien fore-
løbig beregnet til 2.313 kr. for almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal og 
500 kr. for almindelige betalingsrettigheder for arealer med permanent græs. Du kan læse me-
re om betalingsrettighedernes værdi i Vejledning om enkeltbetaling, december 2006 afsnit 
5.3. 
 
Det er en betingelse for at få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve, at den sam-
lede værdi af tildelingen inklusiv evt. tillæg, mindst udgør 5.000 kr. 
 
 

 
5



 

Desuden gælder, at 
 

• du skal udnytte betalingsrettigheder fra den nationale reserve hvert år i 5 år efter tilde-
lingen. Ikke udnyttede betalingsrettigheder inddrages i denne periode til den nationale 
reserve. 

 
• du kan derfor heller ikke overdrage betalingsrettigheder fra den nationale reserve, til 

en anden landbruger i ovennævnte femårsperiode, Hvis du alligevel overdrager disse 
betalingsrettigheder, bliver de inddraget til den nationale reserve. Dette gælder dog 
ikke overdragelse  

 
• ved arv eller forskud på arv, eller 
• ved sammenlægning eller opsplitning af bedrifter, jf. ovenstående afsnit ”Ædringer si-

den 2006.”  
 
• hvis kun kvæg- eller mælketillægget helt eller delvist er tildelt fra den nationale reser-

ve (i 2005/06) bliver tillægget kun inddraget i nævnte femårsperiode, hvis tillægget 
udgør mere end 20 % af betalingsrettighedens værdi før tildelingen fra reserven. I 
denne situation er det kun tillægget fra den nationale reserve, der inddrages, og beta-
lingsrettighedens værdi reduceres med det inddragne tillæg. 

 
Ovennævnte bestemmelser om minimumsbeløb og femårsreglen gælder dog ikke for tildelin-
ger fra den nationale reserve under omstruktureringsprogrammet vedrørende miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger (MVJ). 
 
Enkeltbetaling, der bliver udbetalt på grundlag af betalingsrettigheder fra den nationale reser-
ve, er omfattet af graduering. Det betyder, at støtten i 2007 og fremover bliver nedsat med 5 
%, der overføres til landdistriktsprogrammet. Du kan læse om graduering i Vejledning om en-
keltbetaling, december 2006 afsnit 3.2 og 3.3. 
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2 Ansøgning 
2.1 Ansøgningsskema 
2.2 Ansøgningsperiode 
2.3 Tildeling af betalingsrettigheder og ud-

betaling af støtte 
2.4 Mere information 

 

Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 24. 
april 2007. Husk også at indsende ansøgning 
om enkeltbetaling senest 24. april 2007. 
Udbetaling vil ske sammen med udbetalingen 
af enkeltbetaling 2007. 
 

2.1 Ansøgningsskema 
Ansøgere til den nationale reserve skal anvende et særligt ansøgningsskema. Det er det samme 
skema, der skal anvendes i alle de tilfælde, hvor du kan søge. Ansøgningsskemaet kan hentes 
på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk, men det kan ikke indsendes elektronisk. Du kan 
også få en papirversion af ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til direktoratet.  
 
Ansøgningen skal indsendes til: 
 
Direktoratet for FødevareErhverv 
Postboks 2455 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Mærk kuverten ”Den nationale reserve”. Husk at du ikke må indsende ansøgningen om tilde-
ling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve sammen med din ansøgning om enkeltbe-
taling. 
 
Du skal vedlægge dokumentation til ansøgningsskemaet. Det fremgår af kapitlerne, hvilken 
dokumentation, du skal vedlægge.  
 

2.2 Ansøgningsperiode 
Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 24. april 2007. Ansøgninger, der modtages efter den-
ne dato, vil ikke blive behandlet bortset fra i tilfælde af force majeure.  Det vil sige, at hvis 
ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder har gjort det umuligt for dig at indlevere 
ansøgningen rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen. Ansøgning med 
skriftlig dokumentation for force majeure skal indgives senest 10 arbejdsdage fra det tids-
punkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen. Se også Vejledning om enkeltbeta-
ling fra december 2006, afsnit 4.5. 
 
Husk at få en postkvittering for almindeligt brev fra Post Danmark som dokumentation for, at 
din ansøgning er indgivet rettidigt. Hvis ansøgningen skulle gå tabt, accepterer direktoratet 
din postkvittering fra Post Danmark sammen med en udfyldt kopi af ansøgningen og eventuel-
le bilag som dokumentation for, at du har indsendt ansøgningen. Postkvitteringen skal være 
forsynet med afsender, nummeret på direktoratets postboks og poststempel med dato. I 2007 
kan datoen ikke være senere end 23. april 2007, hvis ansøgningen skal betragtes som rettidigt 
modtaget. Hvis afsender og ansøger ikke er den samme, så skal ansøgers navn også fremgå af 
postkvitteringen. Indeholder en kuvert flere ansøgninger, skal alle ansøgere fremgå af post-
kvitteringen. 
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2.3 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte 
 
Ansøgninger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve behandles sideløbende med 
EB-ansøgningerne 2007. Du får et brev, når behandlingen af din ansøgning er afsluttet. Udbe-
taling af støtte på grundlag af de tildelte betalingsrettigheder, vil ske sammen med udbetalin-
gen af enkeltbetaling for 2007.  
 

2.4 Mere information 
Du kan læse mere om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling fra december 
2007, samt i Ansøgningsvejledning til enkeltbetaling, der udkommer i februar 2007.  
 
Begge vejledninger og ansøgningsskemaet ligger på direktoratets hjemmeside 
www.dffe.dk/enkeltbetaling. Her finder du også de seneste nyheder om ordningen. Ansøg-
ningsvejledningen og ansøgningsskemaet til enkeltbetaling 2007 vil foreligge primo februar 
2007. 
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3 Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv 
3.1 Beskrivelse af de situationer, der kan 

medføre tildeling fra national reserve 
3.2 Krav der skal være opfyldt 
3.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til 

grund for tildelingen 
3.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
3.5 Dokumentation 
 
 

Alle, der ved arv eller forskud på arv overta-
ger en bedrift, bliver betragtet som landbru-
gere. 
 
 
 

Du kan kun søge om betalingsrettigheder fra reserven ved den første ansøgningsfrist efter 
overtagelsen af bedriften har fundet sted. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel be-
drift eller en del af en bedrift. 
 

3.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national re-
serve 

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 betin-
gelse, at bedriften er overtaget efter 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-
mende er ophørt med landbrugsproduktion og ikke har modtaget støtte under EU´s landbrugs-
ordninger i 2005 eller senere. 
 
Alle, der ved arv eller forskud på arv har overtaget en bedrift i ovennævnte situation, bliver 
betragtet som landbrugere. 
 
I reglerne er der taget udgangspunkt i, at forpagteren har søgt og fået tildelt betalingsrettighe-
der i 2005. Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil betalingsrettigheder-
ne blive tildelt efter de kriterier, der var gældende for det overtagne areal i 2005. 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 referen-
ceperioden. 
 
Hvis den arvede bedrift kun har haft planteavl, kan der søges om almindelige betalingsrettig-
heder, og værdien af disse fastsættes på grundlag af basisværdien for de tildelte betalingsret-
tigheder til forpagteren for den arvede bedrifts areal. 
 
Hvis det drejer sig om en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan der søges om almindelige 
betalingsrettigheder forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Det er en betingelse, at 
den pågældende bedrift endvidere var bortforpagtet  
 

• i referenceperioden 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 beta-
lingsrettigheder i 2005 eller for sukkertillægs vedkommende i 2006. Sukkertillæg udbetales 
først fra 2008. 
 
Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg.  
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Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for bedriftens areal, kan 
den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra reserven.  
 
Hvis der ved forpagtningens ophør 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. 
 
Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til 
basisværdien pr. hektar for det overdragne areal, og den bortforpagtede bedrift er en kvæg-, 
mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med tillæg. Her 
gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have været bort-
forpagtet i den pågældende referenceperiode. Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af 
forpagterens tillæg. 
 

3.2 Krav, der skal være opfyldt 
For at få tildelt betalingsrettigheder i ovenstående situationer gælder det, at  
 

• den overtagne bedrift var bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for ansøgnings-
fristen 25. april 2005 

• overdrageren af bedriften var blevet pensioneret fra landbrugserhvervet eller afgået 
ved døden før 25. april 2005  

• arealet skal være støtteberettiget 24. april 2007 
 
Kvægbedrift  
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i 12 måneders perioden 
umiddelbart forud for bortforpagtningen 

• bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden 2000-2002 eller i en del af 
perioden 

• den overtagne bedrift skal have kunnet dannet grundlag for tildeling af et kvægtillæg 
til forpagteren for referenceperioden 2000-2002 eller i en del af perioden 

• den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion  
 
Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) giver ikke ret til 
betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg. 
 
Mælkebedrift 
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• mælkekvoten blev bortforpagtet sammen med bedriften 
• bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg 31. 

marts 2005 
• den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion 
• den bortforpagtede mælkekvote følger med tilbage, når forpagtningen ophører 

 
Hvis bortforpagter efter at have fået bedriften retur vælger at sælge mælkekvoten, kan det tid-
ligst ske på den første kvotebørs efter, at bedriften er overdraget (tilbageført) til ejer. 
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Sukkerbedrift.  
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjes med sukkertillæg skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• kontrakten om levering af sukker blev bortforpagtet sammen med bedriften 
• bedriften skal være bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg 8. marts 

2006 
• den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker følger med tilbage, når forpagtnin-

gen ophører. 
 
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, at bedriften 
er overdraget (tilbageført) til ejer (bortforpagter). 

 

3.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen 
Areal 
Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede 
areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tilde-
lingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at 
 

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyr-
ket/udyrket areal kan tildeles betalingsrettigheder med en forventet værdi på ca. 2.313 
kr.  

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent 
græs kan tildeles betalingsrettigheder med værdien 500 kr.  

 
Kvægtillæg 
Hvis du ved overtagelse af en kvægbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, 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 samle-
de støtteberettigede areal  

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi (dyrket/udyrket eller 
permanent græs), der svarer til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den 
bortforpagtede bedrift for referenceperioden 2000-2002.  
 
Mælketillæg 
Hvis du ved overtagelse af en mælkebedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, 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 
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Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi svarende til det mælke-
tillæg, der er tildelt for mælkeproduktionen på den bortforpagtede bedrift, på grundlag af 
mælkekvoten pr. 31. marts 2005.  
 
Sukkertillæg 
Hvis du ved overtagelse af en sukkerbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, 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 

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi svarende til det sukker-
tillæg, der er tildelt for den kontrakt om levering af sukker, på den bortforpagtede bedrift på 
grundlag af kontraktmængden pr. 8. marts 2006. 
 
 
Eksempel 
 
A afgik ved døden 15. januar 2005. A´s landbrugsbedrift på 15 ha var bortforpagtet, og forpagt-
ningsaftalen udløb først 31. december 2006. De 15 ha var fordelt med 10 ha dyrket/udyrket areal 
og 5 ha, der var med permanent græs pr. 21. april 2003.  
 
B arver bedriften efter A og overtager bedriften 1. januar 2007 efter forpagtningens ophør. Der 
følger ikke betalingsrettigheder med tilbage i forbindelse med overdragelsen af bedriften.  
 
B søger om tildeling af betalingsrettigheder for 15 ha. Der tildeles 15 almindelige betalingsrettig-
heder, hvoraf 10 har værdien for dyrket/udyrket på kr. 2.313, mens 5 har værdien 500 kr. for per-
manent græs.  
 
B skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder i 5 år efter tildelingen. De kan heller ikke sælges 
eller bortforpagtes i denne periode.  
 
Se også eksemplerne i kapitel 4. 
 

3.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysnin-
ger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer.  
Ansøgere skal også: 
 

• Punkt 1 
• angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve   

• Punkt 2  
• markere om overtagelsen gælder en hel bedrift eller en del af en bedrift 
• angive arealets størrelse 
• markere om der er tale om en kvægbedrift, mælkebedrift, eller en bedrift med  
 kontrakt om levering af sukker eller anden bedrift 

• angive bedriftens adresse  
• anføre navn og adresse samt evt. CVR-nr. og EB-ansøgningsnummer på for-

pagteren pr. 25. april 2005 
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• Punkt 3 
• sætte kryds, hvis du har arvet eller fået forskud på arv 
• anføre datoerne for start og afslutning af forpagtningsaftalen 
• angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der overdrages 

betalingsrettigheder sammen med bedriften ved bortforpagtningens ophør 
• udfylde markkort i bilag 
 

• Punkt 3a – udfyldes kun, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med tillæg 
• sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i 2000-2002.  
• sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005  
   og angive mælkekvotens størrelse i kg 
• sætte kryds, hvis den overtagne bedrift med kontrakt om levering af sukker var  
   bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons 
   polsukker. 

• Punkt 8  
• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 
 

• Punkt 9  
• skrive dato og underskrift  

 

3.5 Dokumentation 
Du skal vedlægge: 
 

• dokumentation for arv (fx kopi af skifteretsattest) 
 

• kopi af en skriftlig forpagtningsaftale 
 

• markkort, hvor det areal, som bortforpagtningen omfatter, og som føres tilbage, er ind-
tegnet 
 

• oplysning om arealets status 25. april i 2005 som enten dyrket/udyrket eller med per-
manent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning om 
EB i 2005 eller en kopi af forpagterens ansøgning 
 

• dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtnings-
perioden begyndte, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, fx 
regnskab eller slagteafregning 
 

• dokumentation for den bortforpagtede mælkekvote, hvis der søges om betalingsrettig-
heder forhøjet med mælketillæg, fx forpagtningsaftale 

 
Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 
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4 Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april 2005 
4.1 Beskrivelse af de situationer, der kan 

medføre tildeling fra national reserve 
4.2 Krav, der skal være opfyldt 
4.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til 

grund for tildelingen 
4.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
4.5 Dokumentation 
 

Landbrugere, der senest 15. maj 2004 har 
købt en bedrift, hvis jord var bortforpagtet 
25. april 2005, kan søge om tildeling af beta-
lingsrettigheder. 
 
 

 
 
Der skal søges betalingsrettigheder ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedrif-
ten. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift. 
 

4.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national re-
serve 

 
En landbruger, der senest den 15. maj 2004 har købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 
2005 kan søge om almindelige betalingsrettigheder. Bedriften skal have været bortforpagtet i 
mindst 5 år, og forpagtningsaftalen må ikke være fornyet eller forlænget. 
 
I reglerne er der taget udgangspunkt i, at forpagteren har søgt og fået tildelt betalingsrettighe-
der i 2005. Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil betalingsrettigheder-
ne blive tildelt efter de kriterier, der var gældende for det overtagne areal i 2005. Ved tilde-
ling 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 referenceperio-
den 
 
Hvis den overtagne bedrift kun har haft planteavl, kan der søges om almindelige betalingsret-
tigheder, og værdien af disse fastsættes på grundlag af basisværdien for de tildelte betalings-
rettigheder til forpagteren for den overtagne bedrifts areal. 
 
Hvis det drejer sig om en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan der søges om almindelige 
betalingsrettigheder forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Det er en betingelse, at 
den pågældende bedrift endvidere var bortforpagtet  
 
 

• i referenceperioden 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 beta-
lingsrettigheder i 2005 eller for sukkertillægs vedkommende i 2006. Sidstnævnte udbetales 
først fra 2008. 
 
Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg.  
 
Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for bedriftens areal, kan 
den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra reserven.  
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Hvis der ved forpagtningens ophør 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. 
 
Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til 
basisværdien pr. hektar for det overdragne areal og den bortforpagtede bedrift er en kvæg-, 
mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med tillæg. Her 
gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have været bort-
forpagtet i den pågældende referenceperiode. Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af 
forpagterens tillæg. 
 

4.2 Krav, der skal være opfyldt 
For at få tildelt betalingsrettigheder i de situationer, der er nævnt i dette afsnit, gælder det, 
 

• at du senest 15. maj 2004 har købt en bedrift  
• at bedriften var bortforpagtet 25. april 2005  
• at den overtagne bedrift var bortforpagtet på en langtidskontrakt med en varighed af 

mindst 5 år, som ikke har været fornyet. Dvs., at du ikke må have forlænget eller for-
nyet forpagtningsaftalen, ligesom du ikke må have indgået aftale med ny forpagter. 

• at du inden for et år efter at bortforpagtningen er ophørt, enten starter eller udvider din 
landbrugsproduktion 

• arealet skal være støtteberettiget 24. april 2007 
 
Kvægbedrift 
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i mindst 12 måneder før 
bortforpagtningen 

• ved køb af en bedrift, der var bortforpagtet på købstidspunktet, skal der have været en 
kvægproduktion på bedriften det år, købet fandt sted 

• bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden 2000-2002 eller en del af 
perioden 

• den overtagne bedrift skal have kunnet dannet grundlag for tildeling af et kvægtillæg 
til forpagteren for referenceperioden 2000-2002 

• den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion  
 
Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) kan ikke beretti-
ge til betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. 
 
Mælkebedrift  
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• mælkekvoten er bortforpagtet sammen med bedriften 
• bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg 31. 

marts 2005 
• den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion 
• den bortforpagtede mælkekvote følger med tilbage, når forpagtningen ophører 
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Hvis bortforpagter efter at have fået bedriften retur vælger at sælge mælkekvoten, kan det tid-
ligst ske på den første kvotebørs efter, at bedriften er overdraget (tilbageført) til ejer. 
 
 
Sukkerbedrift. 
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjes med sukkertillæg skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• kontrakten om levering af sukker blev bortforpagtet sammen med bedriften 
• bedriften skal være bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg den 8. 

marts 2006 
• den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker følger med tilbage, når forpagtnin-

gen ophører. 
 
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, at bedriften 
er overdraget (tilbageført) til ejer (bortforpagter). 
 

4.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen 
Areal 
Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede 
areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tilde-
lingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at 
 

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyr-
ket/udyrket areal kan tildeles betalingsrettigheder med en forventet værdi på ca. 2.313 
kr.  

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent 
græs kan tildeles betalingsrettigheder med værdien 500 kr.  

 
Kvægtillæg 
Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder, ved overtagelse af en kvægbedrift vil en evt. 
forhøjelse blive beregnet på grundlag af 
 

• det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag kvægproduktionen på den bortforpagtede be-
drift i referenceperioden 2000-2002  

• en forholdsmæssig del af forpagterens samlede kvægtillæg, hvis det bortforpagtede 
støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal 

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi (dyrket/udyrket eller 
permanent græs) svarende til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den 
bortforpagtede bedrift for referenceperioden. 
 
Mælketillæg 
Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder ved overtagelse af en mælkebedrift, bliver en 
evt. forhøjelse beregnet ud fra 
 

• 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 
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Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, der svarer til det mæl-
ketillæg, der er tildelt den bortforpagtede bedrift på grundlag af mælkekvoten 31. marts 2005. 
 
 
Sukkertillæg 
Hvis du ved overtagelse af en sukkerbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, 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 

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi svarende til det sukker-
tillæg, der er tildelt for den kontrakt om levering af sukker, på den bortforpagtede bedrift på 
grundlag af kontraktmængden pr. 8. marts 2006. 
 
Eksempel 1. Overtagelse af kvægbedrift med tillæg 
 
A købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj 1998. A bortforpagtede hele bedriften 
inkl. staldbygninger og jord til B den 1. januar 2000 på en 7-årig langtidskontrakt.  
 
Den 1. januar 2007 får A bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der 
følger ikke betalingsrettigheder med tilbage. 
 
Den bortforpagtede bedrifts areal dannede i 2005 grundlag for følgende tildeling til B: 4 udtag-
ningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal og 10 almindelige 
betalingsrettigheder for permanent græs. 
 
B fik på grundlag af sin kvægproduktion også tildelt et kvægtillæg på 60.000 kr. Hele B´s land-
brugsproduktion inklusiv kvægproduktionen fandt sted på den forpagtede bedrift. 
 
A starter igen landbrugsproduktion inden for det første år efter at have fået den bortforpagtede 
bedrift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve 
 
A får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 al-
mindelige betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs. Der tildeles ikke udtag-
ningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtil-
læg, beregnet på grundlag af det tillæg på 60.000 kr. (1.000 kr. pr. betalingsrettighed), som B fik 
tildelt for referenceperioden. A´s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 50 al-
mindelige betalingsrettigheder á 3.313 kr. (2.313 + 1.000 kr.) og 10 almindelige betalingsrettighe-
der á 1.500 kr. (500 kr. + 1.000 kr.).  
 
A skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder hvert år i 5 år. De kan heller ikke sælges eller bort-
forpagtes i denne periode, men A kan medtage dem til en ny bedrift, hvis denne er dannet ved 
sammenlægning af to bedrifter. 
 
Eksempel 2. Overtagelse af kvægbedrift med tillæg 
 
C købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj 1998. C bortforpagtede hele bedriften 
inkl. staldbygninger og jord til D den 1. januar 2000 på en 7-årig langtidskontrakt.  
 
Den 1. januar 2007 får C bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der 
følger ikke betalingsrettigheder med.  
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Den bortforpagtede bedrifts areal dannede i 2005 grundlag for følgende tildeling til D: 4 udtag-
ningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 
almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs. 
 
D fik på grundlag af sin kvægproduktion i referenceperioden også tildelt et kvægtillæg på 180.000 
kr. Kvægtillægget fordeles forholdsmæssigt på C´s og D´s bedrifter på grundlag af bedrifternes 
areal. I dette eksempel er det beregnet, at 1/3 af D´s areal var forpagtet fra C.  
 
C starter også landbrugsproduktion indenfor det første år efter at have fået den bortforpagtede be-
drift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve. 
 
C får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 al-
mindelige betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs. Der tildeles ikke udtag-
ningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtil-
læg. C´s samlede andel af det tildelte kvægtillæg udgør 60.000 kr., og det bliver fordelt på alle be-
talingsrettighederne med 1.000 kr. C´s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 
50 almindelige betalingsrettigheder á 3.313 kr. (2.313 kr. + 1.000 kr.) og 10 almindelige beta-
lingsrettigheder á 1.500 kr.  
(500 kr. + 1.000 kr.). 
 
C skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder hvert år i 5 år. De kan ikke sælges eller bortforpag-
tes i denne periode, men C kan medtage betalingsrettighederne til en ny bedrift, hvis denne er 
dannet ved sammenlægning af to bedrifter. 
 
 
 
Eksempel 3. Overtagelse med betalingsrettigheder 
 
E købte en landbrugsbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj 1998. E bortforpagtede hele bedriften 
(planteavl) til F den 1. januar 2002 på en 5-årig langtidskontrakt. 
 
E overtager bedriften igen 1. januar 2007 efter bortforpagtningens ophør og indleder selv land-
brugsproduktion inden for det første år efter overtagelsen. Den overtagne bedrift er en planteavls-
bedrift, der ikke omfatter bygninger til kvæg- eller mælkeproduktion. Bedriftens landbrugsareal 
dannede i 2005 grundlag for tildeling af 4 udtagningsrettigheder, 46 betalingsrettigheder med ba-
sisværdien for dyrket/udyrket og 10 betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs til 
F. Den samlede værdi af de tildelte betalingsrettigheder på grundlag af arealet udgør 120.650 kr. 
 
F er kvægproducent og fik i 2005 også tildelt et kvægtillæg, der udgør 1.260 kr. pr. betalingsret-
tighed. Værdien af F´s betalingsrettigheder er derfor 2.313 kr. (udtagning), 1.760 kr. (permanent 
græs: 500 kr. + 1.260 kr.) og 3.573 kr. (dyrket/udyrket: 2.313 kr. + 1.260 kr.). 
 
Sammen med bedriften og arealet på 60 ha får E overdraget 40 betalingsrettigheder, heraf 4 ud-
tagningsrettigheder á 2.313 kr., 10 almindelige betalingsrettigheder á 1.760 kr. og 26 almindelige 
betalingsrettigheder á kr. 3.573 kr. E søger derfor om tildeling af 20 (60 ha – 40 ha) betalingsret-
tigheder fra den nationale reserve. 
 
Den samlede værdi af de overdragne betalingsrettigheder udgør imidlertid 119.750 kr., hvilket 
stort set er det beløb, der kunne tildeles E´s bortforpagtede areal i 2005 ekskl. tillæg. Da E’s be-
drift er en planteavlsbedrift kan der ikke tildeles yderligere betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve, da den samlede værdi af de overdragne betalingsrettigheder stort set svarer til basisværdi-
en for hele arealet. Det er en betingelse for at få tildelt fra den nationale reserve, at værdien af det 
tildelte overstiger 5.000 kr. E´s ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve kan derfor ikke imødekommes, da det drejer sig om en planteavlsbedrift.  
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4.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysnin-
ger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer.  
Ansøgere skal også: 
 

• Punkt 1 
• angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve   

• Punkt 2  
• markere om overtagelsen gælder en hel bedrift eller en del af en bedrift 
• angive arealets størrelse 
• markere om der er tale om en kvægbedrift, mælkebedrift, bedrift med en 
• kontrakt om levering af sukker eller en bedrift kun med planteavl 
• angive bedriftens adresse  
• anføre navn og adresse samt evt. CVR-nr.og EB-ansøgningsnummer på 
   forpagteren pr. 25. april 2005 
 

• Punkt 4 
• sætte kryds, hvis du har købt jord, der var bortforpagtet 25. April 2005 
• anføre datoen for indledning/udvidelse af landbrugsproduktionen 
• anføre datoerne for start og afslutning for forpagtningsaftalen 
• sætte kryds, hvis forpagtningsaftalen ikke har været forlænget eller fornyet 
   angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der  
   overdragesbetalingsrettigheder sammen med bedriften efter bortforpagtningens 
   ophør 
• udfylde markplanen i bilaget 
 

• Punkt – udfyldes kun, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med tillæg 
• sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i 2000-2002.  
 4a 

• sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005 

ed kontrakt om levering af sukker var 

• Punk
vende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punk
rive dato og underskrift  

4.5 Dokumentation 

• en skriftlig forpagtningsaftale 

 markkort, hvor det areal, som bortforpagtningen omfatter, og som føres tilbage, er ind-

 

   og angive mælkekvotens størrelse i kg 
• sætte kryds, hvis den overtagne bedrift m
   bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons  
   polsukker. 

t 8  
• an
 

t 9 
• sk
 

Der skal vedlægges: 
 

 
•

tegnet 
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• oplysning om arealets status i 2005 som enten dyrket/udyrket eller med permanent 
græs (1. april 2003). Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning 
om EB i 2005 eller kopi af denne ansøgning 

 
• dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningen 

fandt sted, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg, f.eks. 
regnskab eller slagteafregning   

 
• dokumentation for den bortforpagtede mælkekvotes størrelse, hvis der søges om beta-

lingsrettigheder forhøjet med et mælketillæg 
 
Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation.
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5 Omstruktureringsprogram for permanente afgrøder 
 
5.1 Beskrivelse af de situationer, der er om-

fattet af programmet 
5.2 Krav, der skal være opfyldt 
5.3 Særligt krav vedr. inddragelse ved nybe-

plantning af arealer med permanente af-
grøder inden for 5 år 

5.4 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til 
grund for tildelingen 

5.5 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
5.6 Dokumentation 

 

Eksempler på permanente afgrøder er: 
 
frugttræer, juletræer, pyntegrønt, ikke støtte-
berettigede bærbuske og planteskoleafgrøder, 
roser, stauder mv. 
 
 
 
 

  
Du kan søge om betalingsrettigheder under dette program én eller flere gange. Hvis det areal, 
der ryddes, 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 du totalt har ryddet et are-
al, der kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder, hvis samlede værdi svarer til 
minimumsbeløbet. 
 
Ansøgningerne under dette program bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i direk-
toratet. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de godkendte an-
søgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år. 
 

5.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet 
Landbrugere, hvis landbrugsarealer var tilplantet med permanente afgrøder 25. april 2005,  
kunne ikke få tildelt betalingsrettigheder til disse arealer, da de ikke var støtteberettigede. Ek-
sempler på permanente afgrøder er frugttræer, juletræer, pyntegrønt, ikke støtteberettigede 
bærbuske og planteskoleafgrøder, roser, stauder mv. Bemærk, at der under dette program ikke 
kan søges om betalingsrettigheder til arealer, der var med skov 25. april 2005. 
 
Hvis du rådede over disse arealer 25. april 2005 og et af bedriftens arealer med permanente 
afgrøder senere bliver ryddet og inddraget som dyrkbar landbrugsjord,  kan du søge om beta-
lingsrettigheder fra den nationale reserve til arealerne. Der kan i alt højst tildeles betalingsret-
tigheder til et areal, som svarer til bedriftens samlede areal tilplantet med permanente afgrø-
der på ansøgningstidspunktet 25. april 2005, og som du selv rådede over på dette tidspunkt. 
 
 
En landbruger, der rådede over arealer med permanente afgrøder 25. april 2005, men som ef-
terfølgende har solgt hele sin bedrift, kan overdrage retten til at søge betalingsrettigheder un-
der dette program til køber. Overdragelsen af retten skal ske samtidig med salget af bedriften. 
 

5.2 Krav, der skal være opfyldt 
For at få tildeling af betalingsrettigheder under dette program, gælder det, at 
 

• du rådede over et areal med permanente afgrøder 25. april 2005  
• du inden starten af din rådighedsperiode i det år, du søger om betalingsrettigheder fra 

den nationale reserve, skal have ryddet arealet for permanente afgrøder. Det indebæ-
rer, at rødderne skal være fjernet og arealet rodfræset, så arealet er dyrkbart 
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• du ikke må have overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord  
• det pågældende areal ikke må være omfattet af fredskovpligt 
• efter tildelingen af betalingsrettigheder fra den nationale reserve kan det antal beta-

lingsrettigheder, du råder over, ikke overstige dit støtteberettigede areal i 2007 
 

5.3 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 permanente 
afgrøder, men du kan i alt højst få tildelt et antal betalingsrettigheder, der svarer til det antal 
hektar med permanente afgrøder, 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 national reserve i 2007 hvis du har fjernet juletræer i 5 
hektar og plantet 5 hektar nye juletræer. 
 
Hvis du råder over betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder 
svarende til det areal (antal ha), som du ejer, og som du ikke råder over betalingsrettigheder 
til på ansøgningstidspunktet. 
 
Hvis du ikke råder over betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt 
betalingsrettigheder til det areal, du råder over på ansøgningstidspunktet. 
 
Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til de 
almindelige betalingsrettigheders værdi (dyrket/udyrket eller permanent græs) i det år, hvor 
tildelingen fra den nationale reserve finder sted.  Hvis det ryddede areal havde status som 
permanent græs 21. april 2003, tildeles der betalingsrettigheder med basisværdien for perma-
nent græs.  
 
 
Eksempel 
 
D ejer 50 ha, hvoraf 20 ha var tilplantet med juletræer 25. april 2005. D rydder 10 ha juletræer i 
december 2005. D anvender den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til 15. november. D fik 
tildelt 30 betalingsrettigheder i 2005 (udtagningsrettigheder og almindelige betalingsrettigheder). 
 
D søger i 2007 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha ryddet areal fra den nationale reser-
ve. Da D´s ejede støtteberettigede areal nu udgør 40 ha, og D på ansøgningstidspunktet kun råder 
over 30 betalingsrettigheder, får D tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder med en værdi på kr. 
2.313 kr. 
 
I december 2007 rydder D de resterende 10 hektar, der var tilplantet med juletræer 25. april 2005 
og søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve. D får tilsvarende tildelt 10 
almindelige betalingsrettigheder. 
 
D har nu fået tildelt betalingsrettigheder for det maksimale areal på 20 ha, og kan ikke få tildelt 
flere betalingsrettigheder fra den nationale reserve under dette program. 
  
D skal selv udnytte disse betalingsrettigheder hvert år i 5 år. Derefter kan betalingsrettighederne 
overdrages efter reglerne for overdragelse med eller uden jord. 5-årsperioden for de enkelte beta-
lingsrettigheder regnes fra det år, hvor de tildeles fra reserven, dvs. fra hhv. 2006 og 2007.  
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5.4 Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning af arealer med perma-
nente afgrøder 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 permanente afgrøder ved tilplantning 
med disse afgrøder. Det sker i de situationer, hvor udvidelsen af dit areal med permanente af-
grøder medfører, at dit totale areal med permanente afgrøder er større, end det var i det år, 
hvor du fik tildelt betalingsrettigheder fra reserven under dette program. Der vil blive inddra-
get et antal betalingsrettigheder, der svarer til udvidelsen af arealet.  
 
Hvis du har udvidet arealet pga. køb af et areal, der på købstidspunktet var med permanente 
afgrøder, vil du ikke få inddraget betalingsrettigheder. 
 
 
Eksempel 
 
E rådede over 50 hektar. 20 ha var med permanente planteskoleafgrøder den 25. april 2005. E 
rydder 10 ha med disse afgrøder i december 2005. E anvender den generelle rådighedsperiode fra 
15. januar til 15. november. 
 
E søger i 2007 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha og får tildelt 10 almindelige beta-
lingsrettigheder, med en værdi på kr. 2.313 kr. E´s areal med permanente afgrøder udgør herefter 
10 ha. 
 
I 2007 tilplanter E 5 ha med permanente planteskoleafgrøder, hvorefter det totale areal med disse 
afgrøder udgør 15 ha. Da arealet er udvidet med 5 ha i forhold til arealet med permanente afgrøder 
i 2006, hvor der skete tildeling fra den nationale reserve, får E i 2007 inddraget 5 af de betalings-
rettigheder, der er tildelt fra den nationale reserve under dette program. 
 
I 2008 rydder E 15 ha med permanente planteskoleafgrøder og søger om betalingsrettigheder for 
15 ha. Da E´s totale areal, der var med permanente afgrøder 25. april 2005, udgjorde 20 ha, og E i 
2006 fik tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder på grundlag af, at han ryddede 10 ha, så kan E 
kun få tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder. Det skyldes, at E i alt kun kan få tildelt 20 al-
mindelige betalingsrettigheder fra den nationale reserve, da han kun rådede over 20 ha, der var 
med permanente afgrøder 25. april 2005. E har nu opbrugt sit maksimale areal og kan ikke få til-
delt flere betalingsrettigheder under dette program. 
 
E kunne også have valgt at vente med at søge for alle 20 ha i 2008 eller evt. at søge for 5 ha i 
2006 og 15 ha i 2008. 
 

5.5 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysnin-
ger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer.  
Ansøgere skal også: 
 

• Punkt 1 
• angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve   
 

• Punkt 5 
• angive det totale areal med permanente afgrøder du rådede over 25. april 2005  
• angive det købte areal, der var med permanente afgrøder 25. april 2005, hvis 

du i forbindelse med køb af en bedrift har fået overdraget retten til at søge 
under programmet 
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• angive antal ha, der er blevet ryddet 
udfylde bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det ryddede area
angive starten på rå

• l  
• dighedsperioden 

• Punk  
a lerende oplysninger 

 

5.6 Doku
er skal vedlægges: 

 velse af det ryddede areal samt det totale areal med permanente af-
l 2005 

 

ing til EB-ansøgning 2005 
 

 

Dir o . 

• udfylde markplanen i bilaget 
 

t 8 
• nvende dette punkt til evt. supp
 

• Punkt 9  
• skrive dato og underskrift  

mentation 
D
 

• markkort med angi
grøder 25. apri

• dokumentation for arealets anvendelse pr. 25. april 2005 i form af mark- og gødnings-
plan eller evt. henvisn

• dokumentation for, at arealet er støtteberettiget i 2006 ved henvisning til det pågæl-
dende areal i EB-ansøgningen 2006 

• dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du har købt en bedrift med 
permante afgrøder 25. april 2005 

 
ekt ratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation
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6 Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding 
6.1 Beskrivelse af de situationer, der er om-

fattet af programmet 
6.2 Krav, der skal være opfyldt 
6.3 Hvad kan der tildeles –  

hvad lægges til grund for tildelingen 
6.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
6.5 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 betalingsret-
tigheder til en samlet værdi af mindst 5.000 kr., kan du vente med at søge under dette pro-
gram, til det totale areal kan danne grundlag for tildeling af minimumsbeløbet.  
 
Ansøgningerne under dette program bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i direk-
toratet. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de godkendte an-
søgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år. 

6.1 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 og arealerne efter endt råstofindvinding igen 
er blevet inddraget som dyrkbar landbrugsjord, kan du søge om betalingsrettigheder fra den 
nationale reserve for arealet.  
 
Du kan overdrage retten til at søge betalingsrettigheder hvis du rådede over et areal, der blev 
anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, og efterfølgende har solgt hele din bedrift. Køber 
af bedriften skal have overdraget retten til at søge om betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve samtidig med købet af bedriften. 
 

6.2 Krav, der skal være opfyldt 
For at få tildelt betalingsrettigheder under dette program gælder det, at 
 

• du rådede over arealet med råstofindvinding 25. april 2005 
• du inden starten af din rådighedsperiode i det år, du søger om betalingsrettigheder, 

skal have retableret arealet som dyrkbart landbrugsjord 
• du ikke har overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord  
• efter tildelingen fra den nationale reserve kan det antal betalingsrettigheder, du råder 

over, ikke overstige dit støtteberettigede areal 
 

6.3 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, der blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005. 
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Hvis du råder over betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder 
svarende til det areal (antal ha), som du ejer, og som du ikke råder over betalingsrettigheder 
til ved ansøgningsfristen 24.april 2007. 
 
Hvis du ikke råder over betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt 
betalingsrettigheder til det areal, du råder over på ansøgningstidspunktet. 
 
Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til al-
mindelige betalingsrettigheders værdi (dyrket/udyrket eller permanent græs) i det år, hvor til-
delingen fra den nationale reserve finder sted.  Hvis det retablerede areal havde status som 
permanent græs 21. april 2003, tildeles der betalingsrettigheder for permanent græs.  
 
Eksempel 
F ejer 50 ha. 4 ha blev anvendt til grusgravning den 25. april 2005. I slutningen af 2006 retableres 
arealet som landbrugsjord. F anvender den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til 15. no-
vember. F fik i 2005 tildelt 46 betalingsrettigheder (udtagnings- og alm. betalingsrettigheder) 
 
F søger i 2007 om tildeling af betalingsrettigheder til de 4 ha, som blev anvendt til grusgravning. 
Da F´s ejede støtteberettigede areal nu udgør 50 ha, og han kun råder over 46 betalingsrettigheder, 
får han tildelt 4 almindelige betalingsrettigheder.  
 
F har nu fået tildelt betalingsrettigheder med en værdi på ca. 2.313 kr. for hele arealet, der blev 
anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, og kan ikke få tildelt flere betalingsrettigheder under 
dette program. F skal udnytte betalingsrettighederne fra den nationale reserve hvert år i 5 år. I 
denne periode kan han dog medtage betalingsrettighederne til en ny bedrift, hvis denne dannes 
ved sammenlægning med en anden bedrift.  Efter 5-års perioden kan betalingsrettighederne over-
drages efter reglerne for overdragelse med eller uden jord. 
 

6.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysnin-
ger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer.  
Ansøgere skal også: 
 

• Punkt 1 
• angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve   

• Punkt 6 
• angive dette totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005 
•  angive det 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 

• angive antal ha, der er blevet retableret 
• udfylde markplanen i bilaget med oplysninger om det retablerede areal  
• angive starten på rådighedsperioden 

 
• Punkt 8 

• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 
 

• Punkt 9  
• skrive dato og underskrift  
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6.5 Dokumentation 
Der skal vedlægges: 
 

• markkort med angivelse af det areal, der er retableret som dyrkbart landbrugsareal 
samt det totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005 

• dokumentation for, at arealet er støtteberettiget i 2007, evt. ved henvisning til det på-
gældende areal i EB-ansøgningen 2007 

• dokumentation fra amtsrådet om arealets anvendelse til råstofindvinding i henhold til 
råstofloven 25. april 2005 og retablering til dyrkbart landbrugsjord 

• dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du har købt en bedrift med 
råstofindvinding efter 25. april 2005 

 
Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 
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7 Omstruktureringsprogram vedr. MVJ 
7.1 Beskrivelse af grundlaget for  

programmet 
7.2 Krav, der skal være opfyldt 
7.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til 

grund for tildelingen 
7.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
7.5 Dokumentation 
 

Hvis værdien af dine betalingsrettigheder er 
reduceret for at undgå dobbeltbetaling for 
det areal, hvorpå du har haft tilsagn om 
MVJ-tilskud til permanent græs 21. april 
2003, kan du få forhøjet værdien. Du kan 
højst få forhøjet værdien af det antal beta-
lingsrettigheder, der svarer til arealet med 
MVJ-tilsagn. 
 

 
 

 
 

Bemærk, at reglen om et minimumbeløb på 5.000 kr. og 5-års udnyttelseskravet ikke gælder 
for dette program. Bemærk, også at der ikke kan søges om forhøjelse af betalingsrettigheder 
ved udløb af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion. Det skyldes, at der ikke 
blev tildelt betalingsrettigheder med reduceret værdi, fordi der ikke var mulighed for dobbelt-
betaling. 

7.1 Beskrivelse af grundlaget for programmet 
Dette program vedrører landbrugere med MVJ-tilsagn, som i 2005 valgte at få tildelt beta-
lingsrettigheder med reduceret værdi for ikke at modtage dobbeltbetaling for det areal, der var 
omfattet af MVJ-tilsagnet. 
 
Landbrugere kan under dette program få forhøjet værdien af de betalingsrettigheder, hvis 
værdi var nedsat, pga. et MVJ-tilsagn om tilskud til permanent græs 21. april 2003.  
Værdien kan maksimalt blive forhøjet på det antal betalingsrettigheder, der svarer til det are-
al, hvorpå landbrugeren havde MVJ-tilsagn.  
 
Ansøgning om forhøjelse af betalingsrettigheder skal indsendes senest ved den første ansøg-
ningsfrist efter MVJ-tilsagnets udløb. 
 

7.2 Krav, der skal være opfyldt 
For at få forhøjet værdien af betalingsrettigheder under dette program gælder det, at 
 

• arealet skal have ligget med permanent græs 21. april 2003 som følge af et MVJ-
tilsagn 

 
• MVJ-tilsagnet skal være udløbet efter 21. april 2006 
 
• arealet skal forud for tilsagnet have været omdriftsjord 
 
• basisværdien af de almindelige betalingsrettigheder skal være nedsat fra satsen for 

dyrket/udyrket til satsen for permanent græs for at undgå dobbeltbetaling 
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7.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til grund for tildelingen 
Der kan kun ske en opjustering af dine betalingsrettigheder for arealer omfattet af ovennævnte 
MVJ-tilskud. Værdien af betalingsrettighederne med reduceret værdi kan forhøjes med for-
skellen mellem satserne for dyrket/udyrket og permanent græs. 
 
Eksempel 
 
G har en ejendom på 30 ha, hvor 6 ha er lavbundsjord. I 1996 indgik G en MVJ-aftale om at ud-
lægge arealet med lavbundsjord, som tidligere indgik i omdriften, med græs og drive det miljø-
venligt med afgræsning. Aftalen var 5-årig og blev gentegnet i 2001 for yderligere 5 år. 
 
I EB-ansøgningen 25. april 2005 blev arealet angivet som permanent græs. Derfor ansøgte G om 
forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, men for at undgå reduktion i MVJ-tilskuddet på grund 
af dobbeltbetaling fik G nedsat betalingsrettighedernes værdi til satsen for permanent græs. 
 
MVJ-tilsagnet udløb 1. september 2006, og G beslutter igen at inddrage de 6 ha lavbundsjord i 
omdriften. 
 
G ansøger derfor om at få forhøjet sine 6 betalingsrettigheder med den reducerede værdi fra den 
nationale reserve. G ompløjer de 6 ha, udsår vårbyg og vil angive afgrødekode 230 på EB-
ansøgning for 2007. Forhøjelsen af betalingsrettighederne er ikke afhængige af, om G inddrager 
jorden i omdriften, eller om G lader jorden ligge som permanent græs. 
 
G har på ansøgningstidspunktet 6 betalingsrettigheder for det pågældende areal med værdien: 
(500 kr. + kvægtillæg på 1.500 kr.) = 2.000 kr. 
 
G får forhøjet sine betalingsrettigheder med: (2.313 kr. – 500 kr. ) = 1.813 kr.  
 
Den samlede forhøjelse udgør: 1.813 kr. x 6 = 10.878 kr., hvor G’s 6 betalingsrettigheder hver har 
værdien (2.313 + 1.500) kr. = 3.813 kr. 
 
G’s ansøgning om forhøjelse af betalingsrettigheder imødekommes.  
 

7.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”Ansøgerens navn og adresse” med personlige oplysnin-
ger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer.  
Ansøgere skal også: 
 

• Punkt 1 
• angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve   

• Punkt 7 
• angive datoen for MVJ-tilsagnets ophør 

• Punkt 8  
• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punkt 9 
• skrive dato og underskrift  

 

7.5 Dokumentation 
Der skal kun fremsendes dokumentation for MVJ-tilsagnet, hvis direktoratet anmoder om det i 
forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 
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8 Retsgrundlag 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. sept. 2003 om fastlæggelse af fælles regler for 
den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtte-
ordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 
1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, 
(EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001, (EF) nr. 
118/2005, (EF) nr. 2183/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 319/2006 som ændret senest Rådets 
forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006. 
 
Kommissionens Forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestem-
melser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger for landbrugere, med efterfølgende ændringer. 
 
Bekendtgørelse nr. 1514 af 22. dec. 2004 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbeta-
lingsordningen, som er erstattet ved bekendtgørelse nr. 1694 af 19. december 2006 med efter-
følgende ændringer.  
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