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1. Indledning 
1.1 Ændringer siden 2007 
1.2 Generelle bestemmelser 
 
 
 

 

Hvis du i 2008 søger om tildeling fra den 
nationale reserve, skal du også indsende 
ansøgning om enkeltbetaling for 2008. 
Bemærk, at det areal, som du søger beta-
lingsrettigheder til fra den nationale reser-
ve, skal indgå i ansøgning om enkeltbeta-
ling.  

 
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, der skal ud-
fyldes, samt hvilken dokumentation, der skal sendes 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 og eventuelt tillæg fra den nationale reserve i nedenstående situationer.  
 
 
Du kan søge om tildeling af betalingsrettigheder i følgende 6 tilfælde: 
  

Hvad kan tildeles  
Almindelige betalings-
rettigheder  

Betalingsrettigheder 
evt. forhøjet med 
kvæg-, mælke eller 
sukkertillæg 

Læs  
mere i 

Overtaget en bedrift (jord) ved 
arv/forskud på arv 
 

 
X 

 
X 

 
kapitel 3  

Senest 15. maj 2004 købt en 
bedrift, hvis jord var bortfor-
pagtet 25. april 2005 
 

 
X 

 
X 

 
kapitel 4 

Omstruktureringsprogram for 
permanente afgrøder 
 

 
X 

  
kapitel 5 
 

Omstruktureringsprogram vedr. 
råstofindvinding 
 

 
X 

  
kapitel 6 
 

Omstruktureringsprogram vedr. 
MVJ 
 

 
X* 

  
kapitel 7  
 

Før 1. november 2007 investe-
ret i produktion af permanente 
frugt- og grøntafgrøder 
 

 
X 

  
kapitel 8 
 

* Betalingsrettigheder kan forhøjes med det beløb, som værdien af betalingsrettigheden blev nedsat 
med i 2005. Det vil som oftest være forskellen mellem værdien af betalingsrettigheder for dyr-
ket/udyrket og værdien 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. 
 
I disse eller lignende situationer, kan du købe eller leje betalingsrettigheder fra en anden 
landbruger. Du kan læse mere om disse bestemmelser i Vejledning om enkeltbetaling 2008.  
 
Ansøgning om enkeltbetaling for 2008 
Hvis du søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal du også ind-
sende ansøgning om enkeltbetaling i 2008 (Fællesskemaet). Ansøgningen om enkeltbetaling 
skal ligeledes omfatte de arealer, hvortil du søger om betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve i 2008. 
 
Hvis du ikke søger om enkeltbetaling for arealet, så kan du ikke udnytte de tildelte betalings-
rettigheder fra den nationale reserve i det pågældende år. Det betyder, at du ikke overholder 
reglen om udnyttelse hvert år i 5 år efter tildelingen, jf. nedenstående afsnit om generelle be-
stemmelser. I disse tilfælde vil de tildelte betalingsrettigheder derfor blive inddraget til den 
nationale reserve igen.  
 
Husk, at du endvidere skal opfylde reglen om 10 måneders rådighed for det areal, som du sø-
ger om betalingsrettigheder for. Kommissionen har i 2007 fremsat forslag om at ændre regler-
ne om 10-måneders rådighedsperioden. Forslaget er, imidlertid, endnu ikke vedtaget, hvorfor 
de hidtidige regler om rådighedsperioden fortsat er gældende på tidspunktet for udgivelsen af 
denne vejledning. Hvis der sker ændring i reglerne med virkning for ansøgningerne i 2008, vil 
det blive meddelt via direktoratets hjemmeside. 
 

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, der 
var bortforpagtet 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. 
 

Ændringer siden 2007 
 
Tildeling af nye betalingsrettigheder til permanente frugt- og grøntafgrøder 
I 2008 kan du søge om betalingsrettigheder til arealer, der er tilplantet med permanente frugt- 
og grøntafgrøder 23. april 2008. Du skal indsende din ansøgning på fællesskemaet for 2008. 
Skemaet kan findes på direktoratets hjemmeside, eller du kan få det ved at henvende dig til 
direktoratet. 
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Omstruktureringsprogrammet for rydning af arealer med permanente frugt- og grøntaf-
grøder  
Hvis du 25. april 2005 rådede over et areal med permanente frugt- og grøntafgrøder, og dette 
areal før 23. april 2008 er ryddet for disse afgrøder, kan du søge om betalingsrettigheder fra 
den nationale reserve i 2008. Da det er sidste år, hvor du kan søge betalingsrettigheder til et 
areal, der er ryddet for permanente frugt- eller grøntafgrøder, gælder minimumskravet, om at 
værdien af de tildelte betalingsrettigheder mindst skal være 5.000 kr., ikke i denne situation. 
Læs mere i kapitel 5. 
 
Investering i produktion af permanente frugt- og grøntafgrøder 
Hvis du senest 1. november 2007 har investeret i produktion af permanente frugt- og grøntaf-
grøder, men investeringen ikke er slået endeligt igennem 23. april 2008, kan du søge om beta-
lingsrettigheder fra den nationale reserve. Dette gælder i situationer, hvor der fx er indgået 
bindende aftale om levering af udplantningsmateriale, og hvor arealet endnu ikke er tilplantet 
med de købte permanente frugt- og grøntafgrøder 23. april 2008, dvs. at tilplantningen først 
sker efter denne dato. Læse mere i kapitel 8. 

Offentliggørelse af støttedata på internettet 
EU-kommissionen har fremsat forslag om, at alle lande skal offentliggøre oplysninger om udbeta-
ling af støtte fra bl.a. enkeltbetalingsordningen på internettet. Læs mere i kapitel 9. 
 

Generelle bestemmelser 
Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med den basisværdi (dyrket/udyrket eller 
permanent græs), der gælder det år, hvor du søger fra den nationale reserve. I 2008 er værdien 
foreløbigt beregnet til 2.314 kr. for almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal 
og 500 kr. for almindelige betalingsrettigheder for arealer med permanent græs. Du kan læse 
mere om betalingsrettighedernes værdi i Vejledning om enkeltbetaling, 2008. 
 
Desuden gælder, at 
 

• du skal udnytte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve hvert år i 5 år 
efter tildelingen. Ikke udnyttede tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationa-
le reserve inddrages i denne periode til den nationale reserve. 

 
• du derfor heller ikke kan overdrage tildelte betalingsrettigheder fra den nationale re-

serve til en anden landbruger i ovennævnte femårsperiode. Hvis du alligevel overdra-
ger disse betalingsrettigheder, vil de blive inddraget til den nationale reserve. Dette 
gælder dog ikke overdragelse  

 
- ved arv eller forskud på arv, eller 
- ved sammenlægning eller opsplitning af bedrifter, eller 
- ved ændring af juridisk status. 

 
• 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, dvs. at 
betalingsrettighedens værdi reduceres med det inddragne tillæg. 
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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. 
 
Ovennævnte bestemmelser om minimumsbeløb og femårsreglen gælder dog ikke for tildelin-
ger fra den nationale reserve ved forhøjelse af betalingsrettigheders værdi ved arealer anvendt 
til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).  
 
Tildeling af betalingsrettigheder for arealer, der er blevet ryddet for permanente frugt- og 
grøntafgrøder, er heller ikke omfattet af minimumsgrænsen på 5.000 kr. Minimumsreglen 
gælder dog fortsat for arealer, der er ryddet for andre permanente afgrøder som fx juletræer. 
Reglen om udnyttelse i 5 år efter tildelingen gælder dog både arealer ryddet for permanente 
frugt- og grøntafgrøder og arealer ryddet for andre permanente afgrøder.  
 
Enkeltbetaling, der bliver udbetalt på grundlag af betalingsrettigheder fra den nationale reser-
ve, er omfattet af graduering. Det betyder, at støtten bliver nedsat med 5 %, som overføres til 
landdistriktsprogrammet. Du kan læse om graduering i Vejledning om enkeltbetaling, januar 
2008. 
 

Overdragelse af tildelte betalingsrettigheder og betalingsrettigheder med 
tillæg fra den nationale reserve 
 
Generelle betingelser 
Efter de oprindelige regler, har det kun ved arv eller forskud på arv været muligt at overdrage 
betalingsrettigheder eller betalingsrettigheder med tillæg fra den nationale reserve i de første 
5 år efter tildelingen. Efter de gældende regler kan betalingsrettigheder og betalingsrettighe-
der med tillæg tildelt fra den nationale reserve dog overdrages i løbet af 5-årsperioden i for-
bindelse med opsplitning eller sammenlægning af bedrifter og ændring af juridisk status. I til-
fælde af bedriftssammenlægning eller –opsplitning, kan betalingsrettighederne overdrages til 
den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter. 
 
Bemærk, at overdragelsen af betalingsrettigheder skal være varig. Langtidsbortforpagtning 
(mindst 5 år) af betalingsrettigheder betragtes i denne sammenhæng som en varig overdragel-
se.  

 
Sammenlægning 
Det betragtes som en sammenlægning af en bedrift, hvis to eller flere landbrugere sammen-
lægger deres bedrifter til én ny bedrift. Endvidere skal de landbrugere, der oprindeligt drev 
bedrifterne eller én af bedrifterne, være ansvarlig for ledelsen af den nye bedrift. Det vil sige, 
at de skal kontrollere den nye bedrift i relation til drift, fortjeneste og finansiel risiko.  
 
En sammenlægning kan gennemføres som et salg eller ved en bortforpagtning af hele bedrif-
ten til et I/S, A/S eller ApS. Overdragelsen af tildelte betalingsrettigheder med tillæg fra den 
nationale reserve skal ske samtidig med sammenlægningen og den skal foretages som en varig 
overdragelse jf. afsnittet ”Generelle bestemmelser”. 
 
Eksempel: 
 
I forbindelse med et generationsskifte danner far og søn et I/S og de bortforpagter alle dele af 
deres bedrifter til I/S’et (sammenlægning). Faren overdrager varigt sine betalingsrettigheder 
med kvægtillæg fra den nationale reserve hertil. Sønnen overdrager sine betalingsrettigheder 
til I/S’et. Da der er tale om en sammenlægning af to bedrifter kan faren overdrage rettighe-
derne med tillæg til I/S’et.  
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Opsplitning 
Det betragtes som opsplitning af en bedrift, hvis 
 

• 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.  

 
De oprindeligt tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve skal hvert år 
udnyttes af den/de nye bedrift(er) i den resterende del af 5-årsperioden efter sammenlægnin-
gen eller opsplitningen. 
 
 
Eksempel 1: 

 
Et I/S eller selskab har fået tildelt betalingsrettigheder omfattet af det femårige udnyttelses-
krav: I/S'et eller selskabet opløses eller likvideres, og betalingsrettigheder samt tillæg fra den 
nationale reserve fordeles og overdrages varigt til deltagerne. Der dannes flere nye bedrifter 
og betingelserne for opsplitning er opfyldt, dvs. at tildelinger fra den nationale reserve ikke 
inddrages.   
 
 
 
 
Eksempel 2: 
 
I forbindelse med et generationsskifte danner far og søn et I/S og de bortforpagter alle dele af 
deres bedrifter til I/S’et (se eksempel under afsnittet ”sammenlægning”). Senere overtager 
sønnen hele den sammenlagte bedrift med alle betalingsrettigheder, og I/S’et opløses. Hvis 
overdragelsen til den ene part sker før udløb af 5-årsperioden, inddrages tildelingerne fra den 
nationale reserve, da dette ikke er en opsplitning af bedriften. Dette skyldes, at faren ikke 
fortsætter som landbruger med en del af bedriften. 
 
 
 
Ændring af juridisk status eller benævnelse 
Ændring af bedriftens juridiske status eller benævnelse medfører ikke inddragelse af tildelin-
ger fra den nationale reserve. Husk dog, at der skal indsendes et overdragelsesskema med op-
lysninger om det nye selskabs CVR- eller CPR-nummer.  

 
Ændring fra én virksomhedsform til en anden, hvor ejerkredsen er den samme, betragtes ikke 
som en ”ny” virksomhed. Det er dog nødvendigt at overdrage betalingsrettighederne til det 
nye CVR-nr./CPR-nr., men de tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve 
vil ikke blive inddraget i disse tilfælde.  

 
Det er en betingelse, at den landbruger/de landbrugere, der drev den oprindelige bedrift, mod-
tog fortjenesten deraf, og havde den finansielle risiko, og også er den landbruger/de landbru-
gere, der driver den nye bedrift. 
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Hvis det er samme personkreds vil ændring af bedriftens eller selskabets navn samt ændring 
af CVR-nummer ikke medføre inddragelse af tildelinger fra den nationale reserve. Derimod 
omfatter ændring af juridisk status eller benævnelse ikke omdannelse mellem organisations-
former, der frembyder væsentlige indbyrdes forskelle.  

 
Det betyder, at fx en ændring fra enkeltmandsvirksomhed til et I/S ikke er en ændring af juri-
disk status. Hvis en sådan ændring opfylder betingelserne nævnt under sammenlægning eller 
opsplitning kan omdannelsen være omfattet af undtagelsesreglerne, dvs. at betalingsrettighe-
der og tillæg kan overdrages uden at der sker inddragelse. 
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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 23. 
april 2008. Husk også at indsende ansøgning 
om enkeltbetaling så den er modtaget i direk-
toratet senest 23. april 2008. 
 

Ansøgningsskema 
Ansøgere til den nationale reserve skal anvende et særligt ansøgningsskema. Der er udarbejdet 
et ansøgningsskema, der skal anvendes i alle de tilfælde, hvor du kan søge. Ansøgningsske-
maet kan hentes på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk, men det kan ikke indsendes elek-
tronisk. Du kan også få en papirversion af ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til di-
rektoratet.  
 
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 det enkelte kapitel, 
hvilken dokumentation, du skal vedlægge.  
 

Ansøgningsperiode 
Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 23. april 2008. 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 indsende ansøgningen rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkel-
sen. Ansøgning med skriftlig dokumentation for force majeure skal indgives senest 10 ar-
bejdsdage fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen. Se også Vej-
ledning om enkeltbetaling 2008. 
 
Husk at få en indleveringsattest for almindeligt brev fra Post Danmark som dokumentation 
for, at din ansøgning er indgivet rettidigt. Post Danmark har oplyst følgende: 

• Indleveringsattesten kan købes samtidig med, at brevet indleveres. Blanketten ”Post-
kvittering/Indleveringsattest” fås på posthuset og skal udfyldes, inden brevet indleve-
res.   

 
Hvis ansøgningen skulle gå tabt, accepterer direktoratet din ”Indleveringsattest” fra Post Dan-
mark sammen med en udfyldt kopi af ansøgningen og eventuelle bilag som dokumentation for, 
at du har indsendt ansøgningen. Indleveringsattesten skal være forsynet med afsender, num-
meret på direktoratets postboks og poststempel med dato. I 2008 kan datoen ikke være senere 
end 22. april 2008, hvis ansøgningen skal betragtes som rettidigt modtaget. Hvis afsender og 
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ansøger ikke er den samme, så skal ansøgers navn også fremgå af postkvitteringen. Hvis en 
kuvert indeholder flere ansøgninger, skal navnene på alle ansøgere fremgå af postkvitteringen. 
 
 

Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte 
 
Ansøgninger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2008 forventes at blive be-
handlet sideløbende med enkeltbetalingsansøgningerne for 2008. Du modtager et brev med 
afgørelsen af din ansøgning, når behandlingen er afsluttet.  

Mere information 
Du kan læse mere om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling fra januar 
2008, samt i Ansøgningsvejledning til enkeltbetaling, der udkommer i februar 2008.  
 
Begge vejledninger og ansøgningsskemaet kommer til at ligge på direktoratets hjemmeside 
www.dffe.dk/enkeltbetaling. Ansøgningsvejledningen og ansøgningsskemaet til enkeltbetaling 
2008 vil være tilgængelige fra februar 2008. På hjemmesiden kan du også finde de seneste 
nyheder om enkeltbetalingsordningen. 
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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 
 
 

Hvis du ved arv eller forskud på arv overta-
ger en bedrift, vil du blive betragtet som 
landbruger. 
 
 
 

Bemærk, at du kun kan søge om betalingsrettigheder fra reserven ved den første ansøgnings-
frist efter overtagelsen af bedriften har fundet sted. En bedrift kan i denne sammenhæng være 
en hel bedrift eller en del af en bedrift. 
 

Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve 
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 regler, der var gældende for det overtagne areal i 2005. For så vidt an-
går 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 der kun har været planteavl på den arvede bedrift, kan der søges om almindelige beta-
lingsrettigheder. Værdien af betalingsrettighederne fastsættes på grundlag af basisværdien af 
de tildelte betalingsrettigheder 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 sukkertillæggets vedkommende i 2006.  
 
Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg.  
 
Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for hele 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. 
 

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

• den overtagne bedrift skulle være bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for an-
søgningsfristen 25. april 2005 

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

• arealet skal være støtteberettiget 23. april 2008 
 
Kvægbedrift  
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i 12-månedersperioden 
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 danne 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  
 
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 skulle være 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 fulgte 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 ejer. 
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Sukkerroebedrift 
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med sukkertillæg, skal følgende krav være op-
fyldt: 
 

• bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg 8. 
marts 2006 

• kontrakten om levering af sukker skulle være bortforpagtet sammen med bedriften 
• den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker fulgte med tilbage, da forpagtnin-

gen 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). 

 

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 for 
 

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyr-
ket/udyrket areal, kan der tildeles betalingsrettigheder med en forventet værdi på ca. 
2.314kr.  

• arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent 
græs, kan der 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 i 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 

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi der svarer til det mælke-
tillæg, der blev tildelt forpagteren på grundlag af bedriftens mælkekvote pr. 31. marts 2005.  
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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 forpagteren på grundlag af den bortforpagtede bedrifts kontraktmængde 
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 2007. 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 2008 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 2.313 kr., mens 5 har værdien 500 kr. for area-
ler med permanent græs.  
 
B skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder i 5 år efter tildelingen. Rettighederne kan derfor 
heller ikke sælges eller bortforpagtes i denne periode.  
 
 
Se også eksemplerne i kapitel 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, en bedrift med  
 kontrakt om levering af sukker eller anden bedrift 

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

forpagteren pr. 25. april 2005 
 

• Punkt 2a – 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 
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• sætte kryds, hvis den overtagne bedrift med kontrakt om levering af sukker var  

• Punk
ætte kryds, hvis du har arvet eller fået en bedrift som forskud på arv 

s der overdrages 

• 

• Punk  
nvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punkt 10 
rive dato og skrive under  

 

kumentation 

n for arv (fx kopi af skifteretsattest) eller forskud på arv  

gtningen omfatter, og som føres tilbage, er ind-

• om arealets status 25. april i 2005 som enten dyrket/udyrket eller 21. april 
 

• bortforpagtnings-
 

• s om betalingsrettig-

 øges om betalingsrettig-

 
irekto e dokumentation. 

   bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons 
   polsukker 
 

t 3 
• s
• anføre datoerne for start og afslutning af forpagtningsaftalen 
• angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvi

betalingsrettigheder sammen med bedriften ved bortforpagtningens ophør 
udfylde markplanen i bilaget 

 
. 

t 9 
• a
 

 
• sk

Do
Du skal vedlægge: 
 

• dokumentatio
 

• kopi af en skriftlig forpagtningsaftale 
 

• markkort, hvor det areal, som bortforpa
tegnet 
 
oplysning 
2003 var med permanent 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, 
perioden begyndte, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg.
Dokumentation kan fx være et regnskab eller en slagteafregning 
 
dokumentation for den bortforpagtede mælkekvote, hvis der søge
heder forhøjet med et mælketillæg, fx en forpagtningsaftale 

 
dokumentation for den bortforpagtede sukkerkvote, hvis der s•
heder forhøjet med et sukkertillæg, fx kopi af en forpagtningsaftale 

ratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerendD
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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. 
 

Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve 
 
En landbruger, der senest 15. maj 2004 havde 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 regler, der var gældende for det overtagne areal i 2005. Ved 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. 
 
Hvis der kun har været planteavl på den overtagne bedrift, kan der søges om almindelige beta-
lingsrettigheder. Værdien af betalingsrettighederne fastsættes på grundlag af basisværdien af 
de tildelte betalingsrettigheder 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 endvidere en be-
tingelse, at den pågældende bedrift 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 sukkertillæggets vedkommende i 2006. 
 
Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg.  
 
Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for hele 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. 
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Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til 
basisværdien pr. hektar for det overdragne areal, og hvis den bortforpagtede bedrift er en 
kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med et til-
læg. Her gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have væ-
ret bortforpagtet i den pågældende referenceperiode. Værdien af evt. tillæg fastsættes på 
grundlag af forpagterens tillæg. 
 

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 havde 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 evt. ny forpag-
ter, 

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

• arealet skal være støtteberettiget 23. april 2008 
 
Kvægbedrift 
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav også være 
opfyldt: 
 

• 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 eventuelt 
en del af perioden 

• den overtagne bedrift skal have kunnet danne 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 også væ-
re opfyldt: 
 

• mælkekvoten var 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 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 ejer. 
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Sukkerroebedrift  
Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med sukkertillæg, skal følgende krav også væ-
re opfyldt: 
 

• kontrakten om levering af sukker var 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 er fulgt med tilbage, da forpagtnin-

gen 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). 
 

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. 2.314 
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 

 
Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, der svarer til det mæl-
ketillæg, der blev tildelt forpagteren på grundlag af bedriftens mælkekvote 31. marts 2005. 
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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 forpagteren på grundlag af den bortforpagtede bedrifts kontraktmængde 
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 1. januar 2000 på en 8-årig langtidskontrakt.  
 
Den 1. januar 2008 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 arealer med 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 en 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 3.314 kr. (2.314 + 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. Rettighederne kan heller ikke sælges 
eller bortforpagtes 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 8-årig langtidskontrakt.  
 
Den 1. januar 2008 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 arealer med 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 3.314 kr. (2.314 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 2003 på en 5-årig langtidskontrakt. 
 
E overtager bedriften igen 1. januar 2008 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 2.314 kr. (udtagning), 1.760 kr. (permanent 
græs: 500 kr. + 1.260 kr.) og 3.574 kr. (dyrket/udyrket: 2.314 kr. + 1.260 kr.). 
 
Sammen med bedriften og arealet på 60 ha får E overdraget 40 betalingsrettigheder, heraf 4 ud-
tagningsrettigheder á 2.314 kr., 10 almindelige betalingsrettigheder á 1.760 kr. og 26 almindelige 
betalingsrettigheder á kr. 3.574 kr. E søger derfor om tildeling af 20 (60 ha – 40 ha) betalingsret-
tigheder fra den nationale reserve. 
 
Den samlede værdi i 2008 af de overdragne betalingsrettigheder udgør imidlertid 119.780 kr., 
hvilket stort set svarer til det beløb, der kunne tildeles E´s bortforpagtede areal i 2005 ekskl. til-
læg. Da E’s bedrift 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 basisværdien 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.  
 

 20



 
 

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 2a – 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 m• ed kontrakt om levering af sukker var 
   bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons  
   polsukker. 
 

• 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 

agtningens 

 markplanen i bilaget 

• Punkt 9  
vende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punkt 10 
ive dato og skrive under  

Dokumentation 

• en skriftlig forpagtningsaftale 

 markkort, hvor det areal som føres tilbage, og som var omfattet af bortforpagtningen, 

 

• angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der  
   overdragesbetalingsrettigheder sammen med bedriften efter bortforp
   ophør 
• udfylde
 

• an
 

• skr
 

Der skal vedlægges: 
 

 
•

er indtegnet 
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• oplysning om arealets status i 2005 som enten dyrket/udyrket eller 21. april 2003 var 
med permanent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøg-
ning 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. Doku-
mentationen kan fx være kopi af et regnskab eller en slagteafregning.   

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

lingsrettigheder forhøjet med et mælketillæg 
 

• dokumentation for den bortforpagtede sukkerkvotes størrelse, hvis der søges om beta-
lingsrettigheder forhøjet med et sukkertillæg 

 
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-
støtteberettigede bærbuske og planteskoleaf-
grøder, 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.  
 
Bemærk, at 2008 er sidste år, hvor du kan søge betalingsrettigheder for arealer fra den natio-
nale reserve, der er ryddet for permanente frugt- og grøntafgrøder. Det skyldes, at du i 2008 
kan søge om betalingsrettigheder til arealer, der pr. 23. april 2008 er tilplantet med permanen-
te frugt- og grøntafgrøder. Hvis du vil søge om betalingsrettigheder for sådanne arealer, skal 
du indsende ”Fællesskema 2008”.  
 
Betalingsrettigheder tildelt fra den nationale reserve i 2008, der er ryddet for permanente 
frugt- og grøntafgrøder, er ikke omfattet af minimumsgrænserne for tildeling af betalingsret-
tigheder på 5.000 kr. Alle andre regler vedrørende tildelinger fra den nationale reserve gælder 
dog, herunder at betalingsrettighederne skal udnyttes hvert år i 5 år efter tildelingen, ligesom 
de ikke kan overdrages i denne 5-årsperiode. 
 
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. 

 

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. 
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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 samtidigt med salget af bedriften. 
 

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 

• du ikke må have overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord  
• det pågældende areal ikke må være omfattet af fredsskovpligt 

 

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 2008, hvis du har fjernet juletræer på 5 
hektar og plantet 5 hektar nye juletræer. 
 
Hvis du ejer betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder svarende 
til det areal (antal ha), som du råder over (ejer eller forpagter), og som du ikke ejer betalings-
rettigheder til på ansøgningstidspunktet. 
 
Hvis du ikke ejer betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt beta-
lingsrettigheder til det areal, du råder over (ejer eller forpagter) 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 2008 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha ryddet areal fra den nationale reser-
ve. D ejer betalingsrettigheder og kan derfor maksimalt få tildelt betalingsrettigheder for det støt-
teberettigede areal, som han råder over, og som han ikke ejer rettigheder til. Da det støtteberetti-
gede areal på ansøgningstidspunktet udgør 40 ha, men D kun ejer 30 betalingsrettigheder, får D 
tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder med en værdi på kr. 2.314 kr. 
 

 24



 
 

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 2008. 
  

 

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 ikke-støtteberettigede permanente af-
grøder ved tilplantning med disse afgrøder. Det sker i de situationer, hvor udvidelsen af dit 
areal med ikke-støtteberettigede permanente afgrøder medfører, at dit totale areal med disse 
afgrøder er større, end det var i det år, hvor du fik tildelt betalingsrettigheder fra reserven un-
der dette program. Der vil blive inddraget et antal betalingsrettigheder, der svarer til udvidel-
sen af arealet.  
 
Hvis du har udvidet arealet pga. køb af et areal, der på købstidspunktet var med ikke-
støtteberettigede permanente afgrøder, vil du ikke få inddraget betalingsrettigheder. 
 
 
 
Eksempel 1: 
 
E rådede over 50 hektar. Af disse var 20 ha med juletræer den 25. april 2005. E ryddede 10 ha 
med juletræer i december 2006.  
 
E søgte i 2007 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha og fik tildelt 10 almindelige beta-
lingsrettigheder, med en værdi på kr. 2.313 kr. E´s areal med permanente afgrøder udgør herefter 
10 ha. 
 
I december 2007 tilplanter E 5 ha med juletræer, hvorefter det totale areal med permanente afgrø-
der udgør 15 ha. Da arealet er udvidet med 5 ha i 2007 i forhold til arealet med permanente afgrø-
der på ansøgningstidspunktet i 2007, hvor der skete tildeling fra den nationale reserve, får E i 
2008 inddraget 5 af de betalingsrettigheder, der er tildelt fra den nationale reserve under dette 
program. 
 
Eksempel 2.
 
E rådede over 50 hektar. Af disse var 10 ha med juletræer og de 10 ha med frugttræer den 25. 
april 2005. E ryddede 10 ha med juletræer i december 2006.  
 
E søgte i 2007 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha og fik tildelt 10 almindelige beta-
lingsrettigheder, med en værdi på kr. 2.313 kr.  
 
I december 2007 genbeplantede han de 5 ha med juletræer. I 2008 kan han via fællesskemaet søge 
om betalingsrettigheder for de 10 ha med frugttræer. Da arealet med juletræer er udvidet med 5 
ha, får han inddraget 5 betalingsrettigheder. Samtidig modtager han 10 nye betalingsrettigheder, 
således at nettoresultatet bliver 5 nye betalingsrettigheder.   
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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 

• angive antal ha, der er blevet ryddet 
• udfylde markplanen i bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det 

ryddede areal  
• angive starten på rådighedsperioden 
 

• Punkt 9  
• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 
 

• Punkt 10  
• skrive dato og skrive under  

 

Dokumentation 
Der skal vedlægges: 
 

• markkort med angivelse af det ryddede areal samt det totale areal med permanente af-
grøder 25. april 2005 

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

plan eller evt. henvisning til din EB-ansøgning 2005 
 

• dokumentation for, at arealet er støtteberettiget i 2008 ved henvisning til det pågæl-
dende areal i EB-ansøgningen 2008 

 
• dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du har købt en bedrift, der 

var med permanente afgrøder 25. april 2005 
 

Direktoratet 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. 

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. 
 

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  
 

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 ejer betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder svarende 
til det areal (antal ha), som du råder over (ejer eller forpagter), og som du ikke ejer betalings-
rettigheder til på ansøgningstidspunktet. 
 
Hvis du ikke ejer betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt beta-
lingsrettigheder til det areal, du råder over (ejer eller forpagter) 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 
 
F ejer 50 ha. 4 ha blev anvendt til grusgravning den 25. april 2005. I slutningen af 2007 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 2008 om tildeling af betalingsrettigheder til de 4 ha, som blev anvendt til grusgravning. 
Da F ejer betalingsrettigheder kan han maksimalt få tildelt til det støtteberettigede areal, som han 
råder over, men ikke ejer betalingsrettigheder til. Da det støtteberettigede areal udgør 50 ha, og 
han kun ejer 46 betalingsrettigheder, får han tildelt 4 almindelige betalingsrettigheder.  
 
F har nu fået tildelt betalingsrettigheder med en værdi på ca. 2.314 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-årsperioden kan betalingsrettighederne over-
drages efter de gældende regler. 
 
 

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 9 

• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 
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• Punkt 10  
• skrive dato og skrive under  

 

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 2008, evt. ved henvisning til det på-
gældende areal i EB-ansøgningen 2008 

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

• dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du efter 25. april 2005 har 
købt en bedrift, hvor et areal blev anvendt til råstofindvinding 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-årsudnyttelseskravet ikke gælder 
for dette program. Bemærk, også at du ikke kan søge 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. 

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 ved den første ansøgningsfrist 
efter MVJ-tilsagnets udløb. 
 

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

• arealet 21. april 2003 var udlagt med permanent græs som følge af et MVJ-tilsagn 
 
• MVJ-tilsagnet skal være udløbet efter 24. april 2007 
 
• 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 
 

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. 
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Eksempel 
 
G har en ejendom på 30 ha, hvoraf 6 ha er lavbundsjord. I 1997 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 2002 for yderligere 5 år. 
 
I enkeltbetalingsansøgningen 25. april 2005 blev arealet angivet som permanent græs. Derfor an-
søgte G om forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, men for at undgå reduktion i MVJ-
tilskuddet på grund af dobbeltbetaling, havde G sat kryds ved, at han ønskede betalingsrettighe-
dernes værdi nedsat til satsen for arealer med permanent græs. 
 
MVJ-tilsagnet udløb 1. september 2007, 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 i sin enkeltbe-
talingsansøgning for 2008. Forhøjelsen af betalingsrettighederne er ikke afhængige af, om G ind-
drager 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: (2.314 kr. – 500 kr. ) = 1.814 kr.  
 
Den samlede forhøjelse udgør: 1.814 kr. x 6 = 10.884 kr., hvor G’s 6 betalingsrettigheder hver har 
værdien (2.314 + 1.500) kr. = 3.814 kr. 
 
 

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 9  
• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punkt 10 
• skrive dato og skrive under 

 

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. Investering i produktion af permanente frugt- og grønt-
afgrøder 

 
 
8.1 Beskrivelse af de situationer, der kan 

medføre tildeling af betalingsrettigheder 
8.2 Krav, der skal være opfyldt 
8.3 Hvad kan der tildeles – hvad lægges til 

grund for tildelingen? 
8.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? 
8.5 Dokumentation 

 
Hvis du har investeret i permanente frugt- 
eller grøntafgrøder før 1. november 2007 kan 
du søge om tildeling af betalingsrettigheder, 
selvom du ikke har etableret afgrøderne på 
dit areal den 23. april.  

 
 
Som noget nyt bliver arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder støtteberettigede i 2008. 
Det betyder, at du i fællesskemaet for 2008 kan ansøge om betalingsrettigheder til de arealer 
med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer med disse afgrøder, der pr. 
23. april 2008 er tilplantet med permanente frugt- og grøntafgrøder. For så vidt angår plante-
skolearealer, så betragtes dyrkning i potter også som tilplantning 
 
Hvis dine arealer endnu ikke er tilplantet med permanente frugt- og grøntafgrøder pr. 23. april 
2008, kan du, hvis du før 1. november 2007 har investeret i produktionskapacitet til dyrkning 
af permanente frugt- og grøntafgrøder, søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 
i 2008.Den generelle minimumsgrænse på 5.000 kr. for tildeling af betalingsrettigheder fra 
den nationale reserve gælder også for denne ordning. 
 

8.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling af betalingsret-
tigheder  
 
Hvis du er i den situation, at du senest 1. november 2007 har investeret i udvidet produktions-
kapacitet af permanente frugt- og grøntafgrøder, men endnu ikke har fået arealet tilplantet pr. 
23. april 2008, så kan du søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2008.  Det 
er en forudsætning, at der ikke tidligere er eller kunne være tildelt betalingsrettigheder til det 
pågældende areal, hverken ved den generelle tildeling af betalingsrettigheder i 2005 eller se-
nere fra den nationale reserve.  
 
Køb af jord og langtidsforpagtning af jord på mindst 5 år betragtes som investering i produk-
tionskapacitet.  
 

8.2 Krav, der skal være opfyldt 
 
For at få tildelt betalingsrettigheder under investeringsbestemmelsen gælder det, at 

• du skal råde over arealet den 23. april 2008 
• du skal have foretaget investering i udvidelsen af produktionskapaciteten senest 1. no-

vember 2007 
• Investeringen skal fremgå af en plan eller et program, hvis gennemførelse senest er 

påbegyndt 1. november 2007 
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• Der er ikke tidligere tildelt betalingsrettigheder til arealet 
• Arealet var ikke støtteberettiget i 2005 

8.3 Hvad der kan tildeles – hvad der lægges til grund for tildelingen? 
Der kan tildeles betalingsrettigheder med den basisværdi for almindelige betalingsrettigheder, 
som gælder for dyrkede/udyrkede arealer.  
 
Der kan tildeles følgende betalingsrettigheder 
 

• ved investering i form af køb eller langtidsforpagtning af jord, på grundlag af 
antal købte eller forpagtede hektarer, der ifølge planen skal tilplantes med 
permanente frugt- og grøntafgrøder 

• ved andre investeringer kan det samlede antal betalingsrettigheder højest svare 
til det antal hektar, der danner grundlag for investeringen i tilplantning af et 
areal permanente frugt- og grøntafgrøder  

 
Bemærk, at det som nævnt i afsnit 8.2 er en forudsætning for tildeling af betalingsrettigheder, 
at der ikke tidligere er tildelt betalingsrettigheder til arealet, samt at det ikke var støtteberetti-
get i 2005. 
 
 

8.4. 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 8 
• angive størrelsen af arealet og om arealet skal anvendes til permanente frugt- 

og grøntafgrøder eller til planteskoleareal 
• evt. angive datoen for køb eller langtidsforpagtning 
• angive datoen for afslutning af investeringen 
• oplyse om der tidligere er tildelt betalingsrettigheder for arealet 
• oplyse om arealet var støtteberettiget i 2005 

• Punkt 9  
• anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger 

• Punkt 10 
• skrive dato og skrive under  

 

8.5. Dokumentation 
Der skal vedlægges: 

• Markkort med angivelse af det areal, der er omfattet af investeringen i produktionen af 
permanente frugt og grøntafgrøder 

• Markkort med angivelse af arealets anvendelse i 2005 
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• Plan eller program, hvoraf det fremgår, at investeringen er påbegyndt senest 1. no-
vember 2007, samt hvornår investeringen er afsluttet (arealet tilplantet med permanen-
te frugt- og grøntafgrøder) 

• Der skal vedlægges kopi af kontrakt med leverandør, hvoraf det fremgår, at der er ind-
gået en bindende aftale om køb af plantemateriale eller køb/langtidsforpagtning af jord 
samt evt. faktura eller lignende. 
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9. Offentliggørelse af data på internettet 
 
Vejledning vedrørende anvendelse af ansøgningsoplysninger, herunder offentliggørelse på internet-
tet, jævnfør Persondataloven. 
 
Hvis du indsender Fællesskema 2008 skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til 
Persondatalovens § 28, stk. 1:  
 

• at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling 
af støtte og tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv under EAGF og EAFRD (EU´s land-
brugs- og landdistriktsordninger). 

• at Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 
 

I henhold til andre relevante paragraffer i persondataloven, har du følgende muligheder: 
 
• at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning omfatter, jf. § 31  

 
• på begæring, har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige 

eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. § 37. 
 
Samtidig skal du være opmærksom på, at der i 2008 forventes vedtaget en EU-forordning1 efter hvilken det 
kræves, at oplysninger i ansøgningsskemaet om fornavn, efternavn, evt. firmanavn, den fulde adresse samt 
størrelse af det modtagne støttebeløb bliver offentliggjort på internettet. Oplysningerne kan, udover den 
ovenfor nævnte behandling om afgørelse om udbetaling af støtte, også behandles af danske og europæiske 
revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU’s finansielle interesser. 
 
Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til Direktora-
tet for FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 

                                                      
1 Rådsforordning (EF) nr. 1437/2007 (ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005) 
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10. 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 
 
Ændret ved: 
 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003. 
Rådets forordning (EF) nr. 583/2004 af 22. marts 2004 
Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 af 29. april 2004 
Rådets forordning (EF) nr. 2217/2004 af 22. december 2004 
Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 af 26. januar 2005 
Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 af 22. december 2005 
Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 319/2006 af 20. februar 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 1156/2006 af 20. februar 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 953/2006 af 19. juni 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 2011/2006 af 19. december 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 af 19. december 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006 
Rådets forordning (EF) nr. 552/2007 af 22. maj 2007 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2007 af 29. oktober 2007
 
 
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. 1598 af 19. december 2007 om direkte støtte til landbrugere efter enkelt-
betalingsordningen. 
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