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Hvis du har overtrådt en støttebetingelse i forhold
til grundbetaling, ø-støtte eller støtte til unge landbrugere første gang, er sanktionen mildere, end
hvis der er tale om en gentagelse. Til gengæld vil
du få et opfølgende kontrolbesøg året efter.
Sanktionerne er opdelt i tre trin
Hvis der er en forskel mellem det areal, du har anmeldt
i fællesskemaet, og det areal, vi konstaterer, du kan
modtage støtte til, er der en arealafvigelse.
Reglerne for arealafvigelser er derfor opdelt i tre trin.
De tre trin kan du se på figuren nedenfor.
Det gule kort
Første gang, du har en arealafvigelse på trin 2, får du
en sanktion på det halve af den normale sanktion. Den
normale sanktion er på 1,5 gange arealafvigelsen. Hvis
du har en arealafvigelse på trin 2, bliver din støtte altså
nedsat med en sanktion på 0,75 gange arealafvigelsen.
Det betegnes som et gult kort.

Den lave sanktion kan tildeles én gang på hver af de tre
ordninger grundbetaling, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere.
Året efter, du har fået et gult kort, skal vi kontrollere, om
du igen har en arealafvigelse. Hvis sanktionen er tildelt
på baggrund af et kontrolbesøg, får du igen et kontrolbesøg året efter.
Hvis du året efter har en arealafvigelse på trin 2 eller
trin 3 sker følgende:
- Den lave sanktion fra året før på 0,75 gange arealafvigelsen sættes op til den fulde sanktion på 1,5 gange
arealafvigelsen. Du får derfor en ekstra sanktion for det
foregående år. Denne ekstra sanktion udgør den resterende halvdel af arealafvigelsen, dvs. 1,5 - 0,75 = 0,75
gange arealafvigelsen.
- Dertil lægger vi en sanktion på 1,5 gange arealafvigelsen.
Hvis du tidligere har haft en arealafvigelse på trin 3, kan
du ikke få det gule kort.
Se eksempler på bagsiden.

Trin 3
Trin 2
Trin 1
Op til 3 procent eller 2 ha
- ingen sanktion

Over 3 procent eller 2
ha og op til 10 procent sanktionen er
arealafvigelsen gange
0,75, på en række
betingelser (gult kort)

Over 10 procent sanktionen er
arealafvigelsen gange
1,5
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Eksempel – det gule kort
I 2018 søger en landbruger grundbetaling for 19 ha.
Landbrugeren har betalingsrettigheder til 19 ha. På et
kontrolbesøg bliver 18 ha godkendt som støtteberettiget areal.
Arealafvigelsen på 1 ha svarer til 5,6 procent og er dermed over 3 procent og under 10 procent. Derfor er det
en arealafvigelse på Trin 2.
Det er landbrugerens første arealafvigelse efter de nye
sanktionsreglers ikrafttræden. Landbrugeren får derfor
det gule kort, som er en sanktion på 0,75 gange arealafvigelsen.
Sanktionen skal beregnes ud fra 0,75 x 1 ha = 0,75 ha.
Landbrugerens betalingsrettigheder har i gennemsnit
en værdi på 1.300 kr./ha.

Arealafvigelsen på 1,5 ha svarer til 8,6 procent, og er
dermed over 3 procent og ikke over 10 procent (trin 2).
Det betyder, at landbrugeren skal betale den resterende halvdel af arealafvigelsen i 2019, som landbrugeren ikke betalte som følge af det gule kort. Han får altså
en sanktion på 0,75 ha.
Derudover får landbrugeren en sanktion i 2019 på 1,5
gange arealafvigelsen.
Sanktionen for 2019 bliver: 1,5 x 1,5 ha = 2,25 ha

Konsekvens af arealafvigelsen i 2019
Potentiel grundbetaling
17,5 ha x 1.300 kr./ha

Konsekvens af arealafvigelsen i 2018
Potentiel grundbetaling
18 ha x 1.300 kr./ha

23.400 kr.

Sanktion
0,75 ha x 1.300 kr./ha
Udbetaling
Grundbetaling
Sanktion
I alt

Eksempel fortsat – 2019
I 2019 søger landbrugeren igen grundbetaling for 19
ha. Fordi landbrugeren fik et gult kort året før, skal vi på
kontrolbesøg. På kontrolbesøget bliver 17,5 ha godkendt som støtteberettiget areal.

975 kr.

-

23.400 kr.
975 kr.
22.425 kr.

22.750 kr.

Sanktion
2018: 0,75 ha x 1.300 kr./ha
2019: 2,25 ha x 1.300 kr./ha
I alt

975 kr.
+ 2.925 kr.
3.900 kr.

Udbetaling
Grundbetaling
Sanktion
I alt

22.750 kr.
- 3.900 kr.
18.850 kr.

Læs mere i vores vejledning
Du kan se sanktionsreglerne i sin helhed i Vejledning
om grundbetaling 2018, afsnit 7.5, på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling
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