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VEJLEDNING TIL SÆRLIGE BETALINGSRETTIGHEDER - OVERDRAGELSE

1. Sådan udfylder du overdragelsesskemaet 

Dette skema anvendes ved overdragelse af særlige betalingsrettigheder. Efter udfyldelse ind-
sendes skemaet til FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, fax: 33 95 80 20. 
Når dit overdragelsesskema er færdigbehandlet, vil du modtage et registreringsbrev.  

Hvis du vil overdrage særlige betalingsrettigheder i perioden fra 22. april til og med 2.juni 
2009 skal du anvende skemaet med angivelse af denne periode. Skemaet vil blive lagt på di-
rektoratets hjemmeside umiddelbart inden 22. april 2009. 

Du bedes indsende overdragelsesskemaer særskilt, dvs. ikke sammen med din enkeltbeta-
lingsansøgning. 

Hvis du vil overdrage almindelige betalingsrettigheder skal du anvende et andet ”Skema til 
overdragelse af betalingsrettigheder”. Du må ikke anføre andre typer betalingsrettigheder på 
”Skema til overdragelse af særlige betalingsrettigheder”.

Punkt 1  
Øverst til højre på skemaet skal du anføre det antal skemaer du indsender. Boksen skal udfyl-
des, også hvis du kun sender 1 skema. I disse tilfælde anfører du skema nr. 1 af 1.

Skema nr. 1 af 1

Hvis du indsender mere end 1 skema, som er sammenhængende med andre overdragelser, skal 
samtlige skemaer nummereres tydeligt i boksen øverst på skemaet, og hæftes sammen.  
Bemærk, at hvis der mangler et skema i en række af skemaer, kan de efterfølgende overdra-
gelser ikke registreres. 
Ønsker du at indsende fx 3 sammenhængende skemaer, skal skemaerne nummereres således: 
1 af 3, 2 af 3, osv. 
   

Skema nr. 1 af 3 Skema nr. 2 af 3

Nummereringen af skemaerne skal sikre, at vi behandler overdragelserne i den rigtige række-
følge. Hvis skemaerne ikke er nummererede og sammenhæftede, eller hvis der er fejl i num-
merering, sender vi kopi af skemaerne retur til dig. Du vil blive bedt om at nummerere dem 
korrekt. 

Hvis der efterfølgende aftales nye overdragelser, der har sammenhæng med overdragelser, der 
tidligere er sendt skemaer ind på, skal du gøre følgende: 

Markér tydeligt, at skemaet har forbindelse til tidligere indsendte skemaer. Dernæst skal det 
fremgå, hvor i rækkefølgen af de oprindelige skemaer, det nye skema skal indgå.  
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Punkt 2 og 3 
Her skal alle felter udfyldes. Du kan anføre flere telefonnumre. Det første telefonnummer skal 
være det, hvor det er lettest at træffe dig i dagtimerne. Bemærk, at det kun kan være én per-
son, et selskab, en offentlig myndighed, en forening eller lign., der står som henholdsvis 
overdrager og erhverver. 

Punkt 4 
Du skal anføre rådgiverens navn og adresse m.m. i feltet hvis du ønsker, at din rådgiver skal 
modtage kopier af de breve vedrørende overdragelser, som vi sender til dig. Bemærk, at råd-
giveren dog ikke vil modtage kopi af kvitteringsbrevet.    

Punkt 5 
Du har følgende 2 muligheder for at overdrage betalingsrettigheder. Bemærk, at du kun skal 
sætte 1 kryds.  

1. Varig overdragelse (salg). 
2. Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning) – kan kun ske hvis der er tale om 

alle overdragers særlige betalingsrettigheder. 

1. Varig overdragelse (salg).
Hvis du vælger at overdrage (sælge) dine særlige betalingsrettigheder varigt, skal du sætte 
kryds i boksen varigt (salg). I boks a skal du anføre dato for overdragelsen (salget) af beta-
lingsrettighederne.  

2. Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning)
Hvis du vil overdrage alle dine særlige betalingsrettigheder, kan det også ske som en midler-
tidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning). I dette tilfælde skal du sætte kryds i boksen 
midlertidig og anføre startdatoen i boks b og slutdatoen for perioden i boks c.

Selvom forpagtningsaftalen er tidsubestemt, skal du altid anføre slutdato. Bemærk, at hvis 
forpagtningsaftalen ophører inden det tidspunkt, du i første omgang har meddelt FødevareEr-
hverv, skal du indsende en meddelelse om dette. Skemaet til ændring af slutdato for midlerti-
dige overdragelser finder du på www.ferv.fvm.dk 

Bemærk yderligere, at FødevareErhverv vil foretage kontrol af, om datoerne svarer til for-
pagtningsaftalen. 

Punkt 6 Overdragelsen vedrører alle overdragers særlige betalingsrettigheder 

Ønsker du at overdrage alle dine særlige betalingsrettigheder samlet, skal du sætte kryds i 
kassen ”Alle overdragers særlige betalingsrettigheder”.  Overdrager du alle betalingsrettighe-
der, er det fra den dato, du har anført i punkt 5 boks a eller b-c.

Punkt 7 Overdragelsen vedrører kun nogle af overdragers særlige betalingsrettigheder 
(N.B.! skal kun udfyldes hvis overdragelsen er varig) 
Ønsker du at overdrage udvalgte særlige betalingsrettigheder, skal du sætte kryds i kassen 
”Nedenstående særlige betalingsrettigheder” og anføre, hvilke betalingsrettigheder, du ønsker 
at overdrage.   
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Hvis du vælger kun at overdrage nogle af dine betalingsrettigheder skal erhverer være op-
mærksom på, at de særlige betalingsrettigheder ved overdragelse bliver ændret til almindelige 
betalingsrettigheder. Ændringen betyder, at betalingsrettighederne efter overdragelsen kun
kan udnyttes med et støtteberettiget areal.  

Læs mere om overdragelse af alle særlige rettigheder og udvalgte særlige rettigheder senere i 
denne vejledning, samt se Vejledning om enkeltbetaling. 

Du skal udfylde skemaet på følgende måde: 

Første kolonne: (Nummer fra-til, begge numre incl.) Angiv rettighedsnumrene. 

Anden kolonne: (Antal) – Angiv hvor mange særlige betalingsrettigheder der overdrages. 
Husk, at du kun kan overdrage hele særlige betalingsrettigheder. Kolonnen afsluttes nederst 
med at angive det samlede antal særlige betalingsrettigheder, der overdrages. 

Tredje kolonne: (Type) – Sæt kryds ud for typen af rettighed (”særlig”). Hvis du vil overdrage 
en anden type rettighed, fx en almindelig, skal du anvende ”Skema til overdragelse af beta-
lingsrettigheder ”.  

Antal TypeNummer (fra – til) Kolonnen er 
forbeholdt 

FødevareEr-
h t

Kolonnen er 
forbeholdt 

FødevareErh 
Husk begge numre inkl. 

Punkt 8 
Både overdrager og erhverver skal underskrive overdragelsesskemaet, for at overdragelsen 
kan registreres.  Det er de personer, der er anført som henholdsvis overdrager og erhverver, 
der skal skrive under.  

Husk, at den, der underskriver skal være den, som betalingsrettighederne er registreret hos.  

Hvis overdrager er et I/S, skal enten samtlige interessenter underskrive eller eventuelt kan en 
af interessenterne underskrive på vegne af I/S’et. I disse tilfælde skal der medsendes en fuld-
magt fra de øvrige interessenter. 

Hvis overdrager er et ApS eller et A/S, skal den der underskriver være tegningsberettiget, og 
der skal medsendes dokumentation herfor i form af tegningsudskrift fra Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen.  

5245633 - 5245634 2 Særlig O:
E:

O:
E:
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Hvis overdrager er en offentlig myndighed, skal den ansvarlige person underskrive og skema-
et skal påføres institutionens stempel.  

Aktiv landbruger: Når erhverver underskriver overdragelsesskemaet, skriver erhverver sam-
tidig under på at være aktiv landbruger. Det er et krav for at erhverve betalingsrettigheder, at 
man skal være aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet.  

En ”landbruger” defineres som en person, der udøver en ”landbrugsaktivitet”, hvilket kan væ-
re produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, opdræt af husdyr, 
malkning og hold af husdyr til landbrugsformål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og 
miljømæssig stand. Du kan læse mere i ”Vejledning om enkeltbetaling”, eller kontakte Føde-
vareErhverv telefonisk. 
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2. Generelle regler 

Husk, at i forbindelse med overdragelse gælder følgende vedrørende særlige betalings-
rettigheder:

de kan IKKE opsplittes 
hvis de er blevet omdannet til almindelige betalingsrettigheder, kan de IKKE ændres 
til særlige betalingsrettigheder igen 

Bemærk! Vedrørende overdragelse af alle særlige betalingsrettigheder og udvalgte sær-
lige betalingsrettigheder
Det har betydning for erhververs udnyttelse af betalingsrettighederne, om han får alle over-
dragers særlige betalingsrettigheder, eller kun nogle udvalgte særlige betalingsrettigheder.  

Hvis alle særlige betalingsrettigheder overdrages samlet 
Hvis en landbruger overdrager alle sine særlige betalingsrettigheder samlet, kan erhververen  
vælge, om han vil udnytte de særlige betalingsrettigheder ved at: 

opretholde en kvægproduktion svarende til det beregnede (SK-krav), eller  
anmelde dem med et tilsvarende landbrugsareal  

Hvis erhververen anmelder betalingsrettighederne uden jord, forbliver de overdragne beta-
lingsrettigheder at være særlige betalingsrettigheder.

Hvis erhververen anmelder de særlige betalingsrettigheder med jord, omdannes de særlige be-
talingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder.  

Landbruger A har fået tildelt 5 særlige betalingsrettigheder. Han ønsker at sælge alle disse 
samlet til landbruger B. Når alle særlige betalingsrettigheder overdrages, vil B modtage 
betalingsrettighederne som særlige betalingsrettigheder, og B kan ved ansøgning til en-
keltbetaling vælge, at: 

udnytte de 5 særlige rettigheder ved at fortsætte med en kvægproduktion (svarende 
til SK-kravet).  

eller 
udnytte de 5 særlige rettigheder sammen med jord. Rettighederne omdannes heref-
ter til almindelige rettigheder.  

Hvis udvalgte særlige betalingsrettigheder overdrages 
Hvis kun en del (udvalgte) af overdragerens særlige betalingsrettigheder overdrages, vil beta-
lingsrettighederne ved overdragelse blive omdannet til almindelige betalingsrettigheder. Dvs. 
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at erhververen af betalingsrettighederne fremover kun kan anvende disse med jord, dvs. som 
almindelige betalingsrettigheder.  

Vær opmærksom på, at

Landbruger A har fået tildelt 3 særlige rettigheder. Han ønsker at sælge 2 særlige rettighe-
der til landbruger B. Da A ikke overdrager alle sine særlige rettigheder, vil de særlige ret-
tigheder blive omdannet til almindelige rettigheder. Disse rettigheder kan fremover kun ud-
nyttes af B ved anmeldelse af jord.  

Du kan læse mere om udnyttelse af særlige betalingsrettigheder i Vejledning om enkelt-
betaling. 
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3. Retsgrundlag 

De væsentligste EU-regler for ordningen om enkeltbetaling 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger for landbrugere, med senere ændringer.

Kommissionens Forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, med se-
nere ændringer. 

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvalt-
nings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, med se-
nere ændringer.  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. okt. 2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i 
henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til pro-
duktion af råvarer, med senere ændringer. 

Danske retsregler 
Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 af lov om administration af Det Europæiske 
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. 

Bekendtgørelse nr. 1598 af 19. december 2007 om direkte støtte til landbrugere efter enkelt-
betalingsordningen.  
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4. Særlige forhold
Læs mere i Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder, bl.a. om  

Pant eller udlæg i betalingsrettigheder

Genberegning af tildelte betalingsrettigheder

National reserve, herunder de særlige regler for overdragelse af kvægtillæg tildelt fra 
reserven   

Tilbagetrækning eller ændring af indsendt overdragelsesskema. 

Du kan finde skemaerne "Skema til overdragelse af særlige betalingsrettigheder" samt skema-
et til "Frigivelse af pant" på Internettet:   

o Klik ind på www.ferv.fvm.dk
o Klik på linket "Jordbrug". 
o Klik på linket "Enkeltbetalingsordningen" 
o Klik på linket "Skemaer og vejledninger" til venstre. 
o Klik på ”særlige rettigheder”. 
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