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Tilbageførsel af overdragelser af betalingsrettigheder - grundbetaling 

 

Hvis du har modtaget betalingsrettigheder, og du ikke lever op til betingelserne om at være aktiv landbruger, kan 

du risikere, at vi giver afslag på overdragelsen efter udløb af ændringsfristen. Du kan undgå dette ved at tilbage-

føre overdragelsen af betalingsrettighederne til overdrageren senest ved udløb af ansøgningsfristen, 21. april 

2016. 

 

Hvis du allerede har videreoverdraget betalingsrettighederne, skal den, som du har videreoverdraget betalingsret-

tighederne til, først levere dem tilbage til dig. Begge overdragelser skal være indsendt senest 21. april 2016. 

 

Hvis du har modtaget betalingsrettighederne i en varig overdragelse, skal du oprette en ny varig overdragelse til 

overdrageren. 

 

Hvis du har modtaget betalingsrettighederne midlertidigt, skal du oprette en afkortning af den midlertidige over-

dragelse. 

 

Du skal i begge tilfælde vælge den samme overdragelsesdato/slutdato, som du modtog betalingsrettighederne. 

Dette skal ske for, at vi kan se, at den nye overdragelse er en ”annullering” af den tidligere indsendte overdragelse. 
Det vil sikre, at der i forbindelse med en evt. kontrol ikke bliver sendt høringsbreve til flere end nødvendigt. 

 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi har modtaget: 

 

 Hvad gør man hvis man er aktiv landbruger, men ikke søger støtte og gerne vil undgå et evt. hø-

ringsbrev? 

Svar: Man kan sende en mail med en forklaring og vedhæfte dokumentation, fx i form af et kort, der doku-

menterer, at man driver et landbrugsareal. Husk også at skrive journal nr. på den overdragelse, hvor der er 

erhvervet betalingsrettigheder. 

 Vil det være muligt at lave en overdragelse/forkortelse ”bagud” i tid? 

 

Svar: Det er muligt at lave en overdragelse/forkortelse bagud i tid så længe det er inden for samme ansøg-

ningsår. 

 

 Hvis sælger efter tilbageførslen laver en varig overdragelse af betalingsrettighederne direkte til forpag-

teren, skal overdragelsen så ske per dags dato eller per tidligere overdragelsesdato? 

 

Svar: Det er op til parterne, om de vil overdrage betalingsrettighederne varigt eller midlertidigt. Det er ligele-

des op til parterne, hvilken dato de vælger. Sælgeren skal dog have rådighed over betalingsrettighederne på 

overdragelsesdatoen. 

 

 Hvordan skal man forholde sig, hvis et led (CVR-nr.) i kæden af overdragelser, der skal tilbageføres er 

ophørt i mellemtiden? Det kunne for eksempel være sælger, der er ophørt med 

landbrugsvirksomhed og derfor har nedlagt det CVR-nummer, som betalingsrettighederne blev 
overdraget fra. 
 

Svar: Dette vil ikke være et problem i de tilfælde, hvor der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, da rettighe-
derne automatisk både er registreret i CVR- og CPR-nummeret. Rettighederne kan derfor tilbageføres til 
CPR-nummeret, hvis CVR-nummeret er ophørt. Hvis der er tale om et selskab og en varig overdragelse, vil 
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Journalnummer:       

NaturErhvervstyrelsen acceptere, at der indsendes et papirskema, som den/de tidligere ejere har underskre-
vet. 

 

 Hvad hvis den landbruger, der har overdraget betalingsrettighederne i mellemtiden er gået konkurs. 
  

Svar: Hvis en landmand i mellemtiden er gået konkurs, er det kurator, der skal indsende overdragelsen, da 
han har overtaget rådigheden over konkursboets aktiver. 

 
 
 

 

 


