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Du kan kun modtage betalingsrettigheder til ansøg-

ningsåret 2018, hvis du er aktiv landbruger 

  

Du er aktiv landbruger, hvis: 

 

 Du søger grundbetaling til minimum 2,00 ha 

støtteberettiget areal i 2018, eller 

 Du råder over minimum 2,00 ha støtteberetti-

get areal, eller  

 Du er tilmeldt slagtepræmieordningen og be-

rettiget til at modtage minimum 300 EUR i 

slagtepræmier, eller 

 Du er tilmeldt CHR-registret som kvægprodu-

cent og råder græsarealer.  

 

Du skal opfylde ét af kravene, når overdragelsen af be-

talingsrettighederne indsendes eller senest ved udløbet 

af ansøgningsfristen i 2018.  

 

Hvis du indsender Fællesskema 2018 efter ansøg-

ningsfristen, men inden udløbet af den forsinkede frist, 

skal du opfylde ét af kravene fra indsendelsesdatoen.  

 

Hvis du er nyetableret landbruger, og modtager beta-

lingsrettigheder, inden du overtager landbrugsejendom-

men, skal du senest opfylde kravet ved udløbet af an-

søgningsfristen i 2018.   

 

Du er undtaget fra kravet om at være aktiv landbruger, 

hvis du arver betalingsrettigheder.  

 

1. Alle overdragelser registreres med det samme  

Når du modtager betalingsrettigheder til ansøgnings-

året 2018, modtager både du og overdrager et registre-

ringsbrev.  

 

Din overdragelse er registreret under forudsætning af, 

at du opfylder kravet om at være aktiv landbruger og er 

berettiget til at modtage direkte støtte i 2018.  

Når ansøgningsfristen er passeret, tjekker vi alle de 

modtagne overdragelser og sender et høringsbrev til de 

erhververe, der ikke har indsendt et fællesskema i 

2018.  

 

2. Du søger grundbetaling i 2018 

Din overdragelse godkendes automatisk, når du søger 

grundbetaling i ansøgningsrunden 2018. 

 

3.  Du søger ikke grundbetaling i 2018   

Har du efter 17. maj 2017 erhvervet betalingsrettighe-

der til ansøgningsåret 2018, og er du ikke aktiv landbru-

ger, kan du tilbageføre betalingsrettighederne inden an-

søgningsfristen i 2018. 

 

Hvis du tilbagefører betalingsrettighederne til den tidli-

gere ejer, kan de overdrages direkte til den landbruger, 

der skal udnytte betalingsrettighederne i 2018. 

Hvis du ikke tilbagefører betalingsrettighederne, vil vi 

annullere overdragelsen. Hvis rettighederne er videre-

overdraget, vil den overdragelse også blive annulleret. 
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4.  Du driver landbrugsarealer, men søger ikke 

grundbetaling i 2018 

Modtager du betalingsrettigheder, men søger ikke 

grundbetaling i 2018, skal du dokumentere, at du er ak-

tiv landbruger. 

 

Dokumentation for rådighed over et areal kan fx være 

købskontrakt, interessentskabskontrakt, forpagtnings-

kontrakt eller græsningsaftale. 

 

Dokumentation for, at arealet er støtteberettiget, er op-

lysninger om, hvordan du driver arealet. For omdrifts-

arealer kan det fx være bilag på indkøb af såsæd. For 

græs- og brakarealer kan det fx være dokumentation 

for husdyrhold eller bilag fra maskinstation på udgift til 

slåning. 

 
5. Hvad gør du, hvis din bortforpagtning ophører, 

og du ikke opfylder kravet?  

Hvis du ejer betalingsrettigheder og har bortforpagtet 

din jord med betalingsrettigheder, kan du stadig få be-

talingsrettighederne tilbage, når aftalen udløber.  

 

I den situation skal du ikke opfylde kravet om at være 

aktiv landbruger. Hvis du derimod vil købe eller leje 

flere betalingsrettigheder, skal du være aktiv landbru-

ger. 

 

6. Hvad gør du, hvis din forpagter fik tildelt beta-

lingsrettighederne i 2005? 

Hvis forpagtningen ophører i 2017 eller 2018 og du 

planlægger selv at søge grundbetaling i 2018, kan din 

forpagter overdrage betalingsrettighederne til dig. Læs 

mere i punkt 2. 

 

Hvis en anden landbruger skal drive arealerne og søge 

grundbetaling til dem, skal betalingsrettighederne over-

drages direkte til den nye forpagter. 

7. Udnyttelse af betalingsrettigheder 

Du udnytter betalingsrettigheder svarende til dit støtte-

berettigede areal. Betalingsrettigheder med højeste 

værdi pr. ha udnyttes først.  

 

Du kan se en oversigt over værdien af dine betalings-

rettigheder i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-

service. Læs en guide til, hvordan du gør på  

lbst.dk/betalingsrettigheder 

 

8. Inddragelse af betalingsrettigheder 

Vi inddrager betalingsrettigheder svarende til det over-

skud, som en ansøger har to år i træk. Vi inddrager 

først betalingsrettigheder med den laveste værdi pr. ha.  

 

Hvis du både ejer og forpagter betalingsrettigheder, kan 

du undgå at få inddraget forpagtede betalingsrettighe-

der, hvis du sætter kryds i fællesskemaet på siden 

”Rettigheder og GMO”. Bemærk, at det kun er muligt at 

undgå at få inddraget forpagtede betalingsrettigheder, 

hvis dine egne betalingsrettigheder har samme værdi. 

9. Du kan søge betalingsrettigheder fra den natio-

nale reserve i tre tilfælde 

Hvis du ikke råder over betalingsrettigheder til hele det 

ansøgte areal, kan du få tildelt betalingsrettigheder i 

2018, hvis du:  

1) Er berettiget til støtte til unge nyetablerede 

landbrugere (kun én gang)  

2) Er nyetableret som landbruger inden for de se-

neste 2 år (kun én gang)  

3) Råder over arealer, der ikke blev søgt støtte til 

i de to foregående år eller længere på grund af 

midlertidig ekspropriation. 

 

Du kan læse mere i Vejledning om direkte arealstøtte 

2017, som du finder på vores hjemmeside:  

lbst.dk/grundbetaling. 
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