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Unge landbrugere kan modtage ekstra støtte
under ordningen unge nyetablerede landbrugere.

Du kan modtage støtten i 5 år.
Den 5-årige støtteperiode starter det første år, du søger
støtte til unge nyetablerede landbrugere. Du skal være
etableret som driftsleder inden for de seneste 5 år før

For at søge støtte under ordningen unge nyetablerede
landbrugere skal du opfylde følgende betingelser:

din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede
landbrugere.





Du er højst 40 år i ansøgningsåret, dvs. du må ikke
fylde 41 år i 2018.
Du er førstegangsetableret som landbruger inden
for de seneste 5 år.

Hvis du søger støtte til unge landbrugere for første
gang i 2018, må du derfor ikke være etableret før 2014.
Du kan læse mere om dette i Vejledning om støtte til
unge nyetablerede landbrugere 2018.

Du kan få støtte til det areal, du også modtager grundbetaling til.
Du kan dog højst få støtte til unge nyetablerede landbrugere for 90 ha.
Du kan kun modtage støtten til den første landbrugsbedrift, du etablerer dig på.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet med ordningen er at give støtte til unge landbrugere, der etablerer en landbrugsvirksomhed.
De unge landbrugere får et årligt tillæg til grundbetalingsordningen på ca. 1.100 kr. pr. ha for op til 90 ha.
Ordningen er en del af EU’s landbrugsreform for årene
2015-2019.

Husk at søge støtten hvert år
Den 5-årige støtteperiode er en sammenhængende periode, og støtten skal søges i fællesskemaet hvert år.

Den 5-årige støtteperiode bliver ikke forlænget, hvis du
undlader at søge støtten i et af de støtteberettigede år,
men du kan søge igen året efter, hvis du stadig er støtteberettiget.
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Alderskravet gælder kun det første ansøgningsår
Det betyder, at der ikke er krav til, at du er under 41 år i
resten af den periode, hvor du kan være berettiget til at
modtage støtten.
Perioden kan højst være 5 år.

Kravene til enkeltmandsvirksomheder og selskaber
er forskellige
Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er yngre end
41 år, og virksomheden er etableret inden for de sidste
5 år, er du som udgangspunkt berettiget til støtte under
ordningen.
Virksomheder drevet som I/S, ApS eller A/S m.m.
Hvis din landbrugsvirksomhed er et I/S, ApS eller A/S,
skal mindst én landbruger i selskabet opfylde støttebetingelserne.
Den unge landbruger skal desuden:




varetage den daglige ledelse af landbrugsbedriften
være tegningsberettiget for selskabet
eje en del af selskabet – der er ikke krav til ejerandelens størrelse.

Nyetableret – driftsleder for første gang
For at kunne få støtte til unge landbrugere skal du være
etableret på en landbrugsbedrift som driftsleder for første gang inden for de seneste 5 år. At være etableret
som driftsleder vil sige, at du er ansvarlig for den landbrugsmæssige drift.

Hvis du driver en landbrugsvirksomhed som en enkeltmandsvirksomhed, vil du som udgangspunkt være
etableret fra det tidspunkt, hvor du begyndte de landbrugsmæssige aktiviteter.

Du kan læse mere om, hvornår du er driftsleder i andre
virksomhedsformer i Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018, afsnit 4.4.

Kravet om, at du skal være nyetableret, betyder, at du
kun kan søge støtten for den første bedrift, du etablerer

Hvordan søger du støtten?
Du søger støtten, når du sender dit Fællesskema 2018,
som du finder i Tast selv-service.
Her skal du udfylde siden ”Unge landbrugere” og vedhæfte den nødvendige dokumentation.
Fællesskema 2018 åbner 1. februar 2018.

dig på.

Du kan med andre ord ikke få støtten, hvis du fx har
etableret dig på en ny landbrugsbedrift, men tidligere
har været etableret på en anden landbrugsbedrift, som
du har solgt.

Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om
ordningen, men du kan læse mere om reglerne i Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere
2018 og flere faktaark på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling
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