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INDLEDNING

1. Indledning
EU udbetaler støtte til producenter af forskellige
former for energiafgrøder. Der er imidlertid et
tæt samspil mellem producenter af
energiafgrøder og førsteforarbejdere. Denne
vejledning beskriver de regler og bestemmelser,
som forarbejdere af energiafgrøder skal
overholde.
De regler, som producenter skal overholde er
beskrevet i: Støtte til energiafgrøder. Vejledning
og blanketter. Producenter.
Vi anbefaler, at førsteforarbejdere læser både
nærværende og ovennævnte vejledning.

• Råvaren skal anvendes til fremstilling af et
godkendt slutprodukt.
• Hele den høstede afgrøde (råvaren) skal
afsættes som energiafgrøde til
førsteforarbejderen.
• Den leverede mængde må ikke være mindre
end det repræsentative udbytte.
• Producenten skal efter høst indsende en høstog leveringserklæring
• Førsteforarbejder skal indsende oplysninger
om modtagne mængder.
• Den økonomiske værdi af energiprodukter
skal være højere end værdien af eventuelle
biprodukter, som anvendes til fødevarer
og/eller foder.

Støttebeløb

Definitioner

Støtten er på 45 euro pr. ha dyrket med
energiafgrøder. Den skal beregnes ud fra kursen
pr. den 1. januar.

I ordningen for støtte til energiafgrøder anvendes
nedenstående definitioner.

Støttesatsen gælder for et areal på 1,5 mio. ha i
hele EU. Hvis dette areal overskrides, vil der
blive foretaget forholdsmæssig nedsættelse af
støtten.
Der vil i 2005 blive foretaget et fradrag på 3 pct.
i hele den direkte støtte, producenten får
udbetalt. Fradraget kaldes graduering.
I 2006 er fradraget 4 pct. I 2007 og hvert år til og
med 2012 er fradraget 5 pct. Det vil blive
anvendt på alle de betalinger, producenten
modtager fra direktoratet i direkte støtte.
For høsten 2005 er støtten foreløbigt beregnet til
325 kr./ha.

Ordningen i hovedtræk
Som nævnt er der et tæt samarbejde mellem
producent og førsteforarbejder.
Hovedtrækkene i ordningen er følgende:
• Producenten skal rettidigt indgå kontrakt med
en førsteforarbejder.
• Førsteforarbejder skal stille en sikkerhed på
60 euro pr. ha (foreløbigt beregnet til 446,70
kr./ha).
• Alle landbrugsafgrøder med undtagelse af
sukkerroer er støtteberettigede.
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Producent: Den enkelte landbrugsproducent
(fysisk eller juridisk person eller sammenslutning
af fysiske eller juridiske personer), som
producerer energiafgrøder.
Førsteforarbejder: Virksomheden, der foretager
førsteforarbejdningen af råvaren med henblik på
at fremstille et eller flere godkendte produkter.
Slutforarbejder: Virksomheden, der fremstiller et
eller flere godkendte slutprodukter.
Leveringspligt: En producent skal levere hele den
høstede afgrøde fra de arealer, der er omfattet af
en kontrakt, dog ikke mindre end det
repræsentative udbytte.
Repræsentativt udbytte: Det minimumsudbytte,
som hvert år fastsættes af Direktoratet for
FødevareErhverv.
Standardvægt: Den indvejede mængde råvare,
som er omregnet til et standardiseret indhold af
vand og urenheder, se bilag 2.

KONTRAKT

2. Kontrakt

Førsteforarbejdere skal stille den fulde sikkerhed
senest den 21. april i ansøgningsåret.

Tidsfrister
Der skal indgås kontrakt mellem producent og
førsteforarbejder. Til dette formål skal anvendes
en standardkontrakt udarbejdet af Direktoratet
for FødevareErhverv (EA-blanket 1).
Producenten har ansvaret for, at kontrakten er
korrekt udfyldt.
Kontrakter skal være indgået og Direktoratet for
FødevareErhverv i hænde senest ved fristen for
ansøgning om enkeltbetaling, den 21. april i
ansøgningsåret.
Førsteforarbejderen har ansvaret for, at en
kontrakt er rettidigt indsendt.
Vi anbefaler, at kontrakten indgås i god tid, så
førsteforarbejderen kan nå at indsende
kontrakten rettidigt. Er kontrakten indgået kort
før fristen bør kontrakten fremsendes pr. telefax
(33 95 80 80 eller 33 95 80 20).
Hvis førsteforarbejder er bosiddende i et andet
EU-land, skal kontrakten være underskrevet og
modtaget hos forarbejderens myndighed senest
den dag, der er fastsat af det pågældende EUland.
Hvis en kontrakt, der er rettidigt underskrevet,
modtages i Direktoratet for FødevareErhverv
efter udløbet for fristen for at søge støtte,
inddrages 15% af sikkerheden hos
førsteforarbejder. Dette beløb er for høsten 2005
foreløbigt beregnet til 67 kr. pr. ha.

Afgrøder
Der kan indgås kontrakter for alle typer afgrøder
med undtagelse af sukkerroer.
Der kan dog ikke indgås kontrakt for arealer,
hvor producenten har forpligtelse med hensyn til
afgrøden eller arealet efter andre ordninger.

To- og flerårige afgrøder
Hvis kontrakten omfatter buske, stauder, græs,
kløver, lucerne eller andre flerårige afgrøder,
skal kontrakten fra starten indgås for det åremål,
hvor afgrøden forventes dyrket.
Ved udløb kan kontraktens varighed forlænges.
Dette skal ske senest ved ansøgningsfristens
udløb i det første høstår, hvor kontrakten
fortsættes, og kopi af kontrakten med forlængelse
skal indsendes af førsteforarbejder til
Direktoratet for FødevareErhverv.
I de år hvor høst ikke finder sted, skal
producenten alligevel indsende høst- og
leveringserklæring (blanket nr. 4), men første
forarbejderen ikke skal indsende
modtageerklæring (blanket nr. 6) i de
pågældende år. På høst- og leveringserklæring
skal du erklære, at du intet har høstet det
pågældende år.

Slutanvendelse
En kontrakt for non-food afgrøder, som er
indgået indtil 25 dage efter ansøgningsfristen,
kan alligevel godkendes efter reglerne for
forsinket ansøgning. Den forsinkede kontrakt
medfører imidlertid, at hele ansøgningen om
enkeltbetaling bliver betragtet som for sent
modtaget. Konsekvensen heraf er, at hele
enkeltbetalingen inklusiv koblet støtte til proteinog energiafgrøder nedsættes med en procentsats
efter gældende regler, jf. vejledning om
enkeltbetaling. Samtidig fortaber opkøberen
15% af sikkerheden.

Afgrøden skal anvendes til fremstilling af et af
de slutprodukter, der er nævnt i bilag 1. Bemærk
dog, at det indtil videre ikke er tilladt at afbrænde
korn og oliefrø i kraftværker i Danmark, med
mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra
Energistyrelsen.

Ved samtidig indsendelse af flere kontrakter skal
der vedlægges en liste over alle indsendte
kontrakter.

Læs nærmere i kapitel 5. Forarbejdning.
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Førsteforarbejder skal inden en kontrakts
indgåelse have taget stilling til hvilke
slutprodukter, energiafgrøden skal forarbejdes til,
da afgrødens slutanvendelse skal anføres i
kontrakten.

KONTRAKT

Krav til markstørrelse
Den enkelte mark, hvortil der søges støtte, skal
bestå af et sammenhængende areal med samme
afgrøde. Marken skal mindst udgøre 0,30 ha,
med mindre den på grund af naturlige
afgræsninger eller naboskel ikke kan
sammenlægges med andre marker.

Ændring af kontrakt
Hvis en producent
• ønsker at ændre arealet,
• ønsker at omså afgrøden pga. udvintring,
• ikke mener at kunne opfylde sin
leveringspligt,
skal kontrakten ændres eller annulleres.
Den 31. maj er sidste frist for ændring af
kontrakten og for for udsåning af afgrøden.
Se nærmere i kapitel 3 og 5 i vejledningen Støtte
til energiafgrøder. Vejledning og blanketter.
Producenter, samt bagsiden af EA-blanket 2 og
EA-blanket 3.

Hamp som energiafgrøde
Inden udsåning af hamp skal der hos indhentes
tilladelse hos lægemiddelstyrelsen. Der må kun
dyrkes godkendte sorter.
Hamp dyrket som energiafgrøde må ikke
modtage støtte under ordningen for støtte til
produktion af fibre.
Godkendelse
Forud for såningen skal producenten indhente
Lægemiddelstyrelsens godkendelse af den
planlagte avl.

med overdragelsen skriftligt give
Plantedirektoratet meddelelse om, til hvem
overdragelsen sker.
Godkendte sorter
Der må kun udsås godkendte sorter. Nærmere
oplysninger fås på www.dffe.dk eller ved
henvendelse til Direktoratet for
FødevareErhverv.

Producentskifte
Producentskifte og krav om
10 måneders rådighedsperiode
Som noget nyt er der i enkeltbetalingsordningen
krav om, at en bedrifts landbrugsarealer skal
være til landbrugerens rådighed i en 10 måneders
periode for at få udbetalt støtte. Som
udgangspunkt løber rådighedsperioden fra den
15. januar til den 15. november i ansøgningsåret.
Landbrugeren kan dog vælge en anden
rådighedsperiode, der tidligst kan starte 1.
september forud for ansøgningsåret og senest
skal starte den 21. april i ansøgningsåret.
I forbindelse med producentskifte kan forskellige
rådighedsperioder have betydning for erhververs
mulighed for at søge om støtte under
enkeltbetalingsordningen.
Hvornår skal der anmeldes producentskifte
Der kan kun meddeles producentskifte ved
overdragelse af en hel bedrift.
Ved overdragelse af en del af en bedrift kan
erhverver kun benytte de arealer, hvor den 10
måneders rådighedsperiode kan opfyldes. Hvis
rådighedsperioden er påbegyndt af overdrager,
kan erhverver ikke modtage enkeltbetaling eller
støtte til energiafgrøder for de overdragne
arealer.

Tilladelsen gives for ét år ad gangen. Tilladelse
kan nægtes, hvis ansøgerens forhold anses at
indebære fare for misbrug.

Producentskifte før ansøgningsfristen
Overdrages en bedrift i sin helhed inden
ansøgningsfristen kan erhverver medtage de
overdragede arealer i sin
enkeltbetalingsansøgning. Erhverver får på
baggrund af denne ansøgning tildelt
betalingsrettigheder og enkeltbetaling for
samtlige arealer, og der beregnes udtagningspligt
for det samlede areal.

Overdragelse af høst
Når producenten overdrager høsten til førsteforarbejderen, skal producenten senest samtidig

Hvis overdragelsen sker før den dato, som
erhverver ønsker at fastsætte til start for sin
rådighedsperiode, kan den nye producent

Ansøgning om godkendelse indsendes til
Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby,
tlf. 45 26 36 00. Ansøgningen skal indsendes på
en særlig blanket, som fås ved henvendelse til
Plantedirektoratet.
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(erhverver) enten annullere en allerede indgået
energiafgrødekontrakt eller sammen med den
tidligere producent (overdrager) underskrive og
indsende en overtagelseserklæring (EA-blanket
5).
Ved indsendelse af overtagelseserklæringen
overtager erhverver den energiafgrødekontrakt,
der er indgået af overdrager.
Hvis overdragelsen sker efter den dato, som
erhverver oprindeligt havde fastsat til start for sin
rådighedsperiode, kan der meddeles
producentskifte ved at indsende en
producentskifteerklæring.
Ved meddelelse om producentskifte anses
overdrager at have påbegyndt rådighedsperioden
for de overdragede arealer på vegne af erhverver.
Erhverver overtager endvidere allerede indgåede
kontrakter for energiafgrøder.
Producentskifte efter ansøgningsfristen
Overdrager er som udgangspunkt berettiget til
betalingsrettigheder og enkeltbetaling – herunder
støtte til energiafgrøder.
Overdragerforbliver ligeledes ansvarlig for
overholdelse af støttebetingelserne, medmindre

der indsendes en producentskifteerklæring. Hvis
der indsendes en producentskifteerklæring.
Indtræder erhverver i overdragers rettigheder og
pligter i forhold til enkeltbetalingsordningen.
Erhverver vil herefter opfylde den resterende del
af overdragers rådighedsperiode og opfylde
støttebetingelserne på overdragers vegne.
Erhverver overtager herunder en allerede indgået
kontrakt for energiafgrøder.
Overdrager bevarer dog retten til enkeltbetaling
og støtte til energiafgrøder, medmindre
overdrager ved en transport overfører retten til
støtte til erhverver. Udbetaling af støtte til
erhverver er betinget af, at der ikke er en
tredjemand, der har en bedre retsstilling i forhold
til udbetaling af overdragers støtte.
Producentskifteerklæringen og meddelelse om
transport skal være modtaget af direktoratet
inden tidspunktet for udbetaling for at have
virkning i forhold til støtte efter
enkeltbetalingsordningen.
Producentskiftevejledningen og de tilhørende
skemaer kan fås ved henvendelse til Direktoratet
for FødevareErhverv eller på direktoratets
hjemmeside: www.dffe.dk
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3. Levering
Repræsentativt udbytte
Producenter af energiafgrøder skal minimum
levere et udbytte svarende til det repræsentative
udbytte. Direktoratet fastsætter hvert år et
repræsentativt udbytte for hver afgrødetype. Som
hovedregel fastsættes dette inden 1. august.
Det repræsentative udbytte fastsættes særskilt for
henholdsvis vinter- og vårafgrøder.
De repræsentative udbytter fastsættes med
udgangspunkt i de gennemsnitlige udbytter for
afgrøder de seneste 5 år i følge Danmarks
Statistiks opgørelser. F.eks. for høsten 2005
anvendes
informationer om høstresultaterne i perioden
2000 - 2004.
Disse udbytter skal herefter op- eller nedjusteres
for vækstbetingelserne i den indeværende
vækstsæson. Hermed fremkommer det
repræsentative udbytte, som gælder for hele
landet.
Producenter af energiafgrøder vil omkring den 1.
august modtage en høst- og leveringserklæring
fra Direktoratet for FødevareErhverv. På denne
erklæring er det repræsentative udbytte fortrykt.

Leveringspligt
En producent skal til førsteforarbejderen altid
levere hele den høstede afgrøde fra de arealer,
der er omfattet af en kontrakt. Dette gælder også,
selvom høsten overstiger det repræsentative
udbytte.
Endvidere skal producenten mindst levere en
mængde, der svarer til det repræsentative udbytte
for den pågældende afgrøde. Dette kan indebære,
at producenten, for at opfylde leveringspligten,
skal supplere leverancen med tilsvarende
afgrøder fra arealer, som ikke er støtteberettigede
under denne ordning.
Førsteforarbejder skal på baggrund af den
indvejede mængde, vandindhold og urenheder
beregne standardvægten af producentens levering
efter den metode, som fremgår af bilag 3.
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Er den mængde, som en producent har høstet og
leveret, omregnet til standardvægt mindre end
det repræsentative udbytte, skal producenten, for
at undgå sanktioner, foretage en supplerende
levering med en tilsvarende afgrøde dyrket på
arealer, som ikke er støtteberettigede under
denne ordning.
Høstes mere end det repræsentative udbytte, skal
hele den høstede afgrøde leveres som
energiafgrøde.
Nedsættelse af leveringspligt
Direktoratet for FødevareErhverv kan i
ekstraordinære situationer nedsætte
leveringspligten. Sådanne ekstraordinære
situationer kan for eksempel være lokalt
betingede vejrforhold, haglskade, sandflugt,
skadedyrsangreb eller dårligt såbed.
Se nærmere i vejledningen Energiafgrøder.
Vejledning og blanketter. Producenter.

Høst- og leveringserklæring
Leveringstidspunkt
En producent skal levere råvaren til
førsteforarbejder senest den 15. oktober 2004.
Hvis der er tale om rodfrugter eller andre sent
høstede afgrøder, kan Direktoratet for
FødevareErhverv fastsætte en senere dato.
Flerårige afgrøder
For flerårige afgrøder, der kan høstes på alle
tidspunkter af året, indsendes høst- og
leveringserklæringen alligevel hver år senest den
10. november. På erklæringen anføres de
mængder af afgrøden er høstet mellem den 16.
oktober året forud og den 15. oktober det
pågældende år.
I de år hvor høst ikke finder sted, skal
producenten alligevel indsende høst- og
leveringserklæring, med angivelse af at du intet
har høstet det pågældende sæson.
Indsendelse af høst- og leveringserklæring
Straks efter at producenten har leveret sidste del
af råvaren til førsteforarbejder, skal producenten
udfylde og indsende høst- og leveringserklæ-

LEVERING

ringen (EA-blanket 4) til Direktoratet for
FødevareErhverv.

Lavt høstudbytte
I forbindelse med lavere høstudbytte end forventet kan Direktoratet for FødevareErhverv i
særlige tilfælde efter en konkret vurdering
tillade, at leveringspligten nedsættes med indtil
10% i forhold til det repræsentative udbytte.
Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være
lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm,
tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle
eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er
indtruffet uafhængigt af producentens vilje før
eller under høsten.
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Gårdoplagring af helsæd
Ved høst af helsæd i storballer er det muligt at
oplagre storballerne og indsende høst- og
leveringserklæring på baggrund af en anslået
vægt, inden råvaren (i form af storballer) fysisk
er leveret til førsteforarbejder.
I så fald skal mængden af råvarer anslås ved at
gange antallet af storballer med
gennemsnitsvægten af hver storballe.
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Gennemsnitsvægten kan beregnes ud fra den
faktiske vægt af minimum 1% af ballerne, dog
mindst 2 baller.
Når både producent og førsteforarbejder har
indberettet anslået vægt til Direktoratet for
FødevareErhverv, skal den fortsatte oplagring af
råvaren ske på førsteforarbejders ansvar og
risiko. Ved endelig levering skal den nøjagtige
vægt fastslås og bogføres af førsteforarbejder.

SIKKERHED

4. Sikkerhedsstillelse
Førsteforarbejder (dvs. den virksomhed, der har
underskrevet kontrakten) skal over for
Direktoratet for FødevareErhverv stille en sikkerhed.
Sikkerheden udgør 60 euro pr. ha dyrket med
energiafgrøder. Den skal beregnes ud fra kursen
pr. den 1. januar. For høsten 2005 er sikkerheden
foreløbigt beregnet til 447 kr./ha.
Sikkerheden skal være stillet senest den 21. april
2004.
Førsteforarbejder skal også inden ovennævnte
frist meddele Direktoratet for FødevareErhverv,
hvorledes sikkerheden stilles.
Sikkerheden skal stilles enten som:
• deponering af kontanter hos Direktoratet for
FødevareErhverv,
• selvskyldnerkaution,
• garantistillelse,
• deponering af kontanter hos et pengeinstitut
(sikringskonto).
En producent kan ikke få udbetalt støtte, før
sikkerheden er stillet.

To- og flerårige afgrøder
Ved dyrkning af flerårige afgrøder skal der
ligeledes stilles sikkerhed senest fristen for
ansøgning om enkeltbetaling. Sikkerhed forbliver
belastet i hele kontraktens løbetid.
Det betyder, at hvis afgrøden er forarbejdet inden
ansøgningsfristen næste år, frigives sikkerheden
ikke, men videreføres til næste høstår, dog med
undtagelse af det sidste høstår, hvor sikkerheden
kan frigives efter endt forarbejdning.

Frigivelse af sikkerhed
Sikkerheden frigives efter konkret anmodning fra
førsteforarbejderen. Anmodningen skal
indsendes på EA-blanket 9.
Frigivelse af sikkerhed kan dog først finde sted,
når Direktoratet for FødevareErhverv har
modtaget dokumentation for slutforarbejdning
fra myndighederne i det land, hvor
slutforarbejdningen har fundet sted.
Hvis sikkerhed ønskes frigivet efterhånden som
forarbejdning finder sted, skal førsteforarbejder
henføre de forarbejdede mængder direkte til
konkrete kontrakter, samt oplyse det samlede
antal hektar, som den forarbejdede mængde
vedrører således at frigivelse kan relateres til
antal hektar i de enkelte kontrakter.
Frigivelse af sikkerhed forudsætter, at
slutforarbejdningen har fundet sted.

Salg til andre lande
Mellemprodukter, der sendes til videre forarbejdning i et andet EU-medlemsland, skal ledsages af et T5-kontroleksemplar.
Energislutprodukter, der sendes til et tredieland
via et andet EU-medlemsland skal under
transporten i EU ledsages af et T5-kontroleksemplar. Der henvises i den forbindelse til
bilag 4 i denne vejledning og til Kommissionens
forordning (EF) nr. 2454/93.
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FORARBEJDNING

5. Forarbejdning
Afgrøden skal anvendes til fremstilling af et af
de slutprodukter, der er nævnt i bilag 1.
Slutproduktet skal anføres i kontrakten.
Førsteforarbejder skal inden, han indgår kontrakt,
have taget stilling til hvilke slutprodukter,
energiafgrøden skal forarbejdes til, da afgrødens
slutanvendelse skal anføres i kontrakten.

Tidsfrister
Råvaren (afgrøden) skal forarbejdes til et
godkendt slutprodukt senest den 31. juli i det
andet år efter høståret. For høsten 2005 skal
råvaren således være forarbejdet senest den 31.
juli 2007.

Godkendte slutprodukter
Godkendte slutprodukter fremgå af bilag 1. Disse
slutprodukter må ikke umiddelbart kunne anvendes til hverken foder eller fødevarer. Den
endelige forarbejdning til et egentligt
energiprodukt skal enten foregå i Danmark eller i
et andet EU-medlemsland.
Førsteforarbejder skal fra det tidspunkt, hvor
kontrakten indgås, kende de slutprodukter, der vil
blive resultatet af forarbejdningsprocessen.
Den økonomiske værdi af energiprodukter
(hovedproduktet) skal være højere end værdien
af eventuelle biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder. Værdiopgørelsen skal udarbejdes
på basis af priser ab fabrik i det foregående
produktionsår.
Det er førsteforarbejders ansvar, at ovennævnte
forhold overholdes, og sikkerhed frigives ikke,
før Direktoratet for FødevareErhverv har
modtaget bevis herfor.
Omfatter en kontrakt kun frø/kerner, må halmen
gerne sælges eller på anden måde gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse. Hvis
halmen anvendes til foder eller fødevarer, skal
halmens værdi indgå i beregningen af om mindst
halvdelen af energiafgrøden anvendes til andre
formål end foder og fødevarer.

Afbrænding
Afbrænding af produkter til energiformål er en
godkendt slutanvendelse (jf. bilag 1). Det er i
Danmark ikke tilladt at brænde visse
landbrugsafgrøder (som f.eks. korn og raps) i
kraftværker.
Derimod kan korn afbrændes i mindre
fyringsanlæg (dvs. fyringsanlæg med
varmekapacitet på under 0,25 MW) under
følgende betingelser:
• afgrøden denatureres efter en metode, som er
godkendt af Direktoratet for
FødevareErhverv,
• kornet skal anvendes til afbrænding i et fyr,
som er egnet til afbrænding af ubehandlet
korn,
• kommunen skal forinden konsulteres i hvert
enkelt tilfælde, om hvorvidt det denaturerede
korn kan afbrændes på det pågældende anlæg,
• Plantedirektoratet underrettes om
denatureringen senest 5 arbejdsdage før
denatureringen finder sted,
• denatureringen foretages af en godkendt
førsteforarbejder,
• alle forpligtelser efter denne støtteordning,
overholdes, herunder pligten til at føre
regnskab, samt pligten til at holde
energiafgrøder adskilt fra andre afgrøder, og
der foretages en afregning af de handlede
varer mellem de involverede parter.
Denatureringsmidler kan – efter anmodning fra
forarbejderen – godkendes efter ansøgning. Der
er ingen godkendte denatureringsmidler p.t.

Ændring af slutanvendelse
Førsteforarbejder kan – efter at råvaren
(afgrøden) er modtaget hos denne – ændre
slutanvendelsen af råvaren. De nye slutprodukter
skal imidlertid overholde de sædvanlig krav til
slutprodukter, jf. ovenfor.
Hvis slutanvendelse ønskes ændret, skal
Direktoratet for FødevareErhverv have modtaget
besked herom, inden forarbejdningen
påbegyndes.
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INDBERETNING

6. Indberetning
Forarbejdere skal, inden for givne tidsfrister, til
Direktoratet for FødevareErhverv bl.a. indberette
oplysninger om købte, solgte og forarbejdede
mængder af energiafgrøder. Manglende
overholdelse af indberetningspligten
sanktioneres, som beskrevet i kapitel 8.

førsteforarbejderen oplyse producentens navn,
adresse og ansøgningsnummer.

Kopi af indberetninger skal opbevares i 5 år.

Modtagne mængder
En producent har pligt til at levere den høstede
råvare til førsteforarbejder senest den 15.
oktober.
Førsteforarbejder skal senest den 10. november
indsende oplysninger om de modtagne mængder
af energiafgrøder til Direktoratet for
FødevareErhverv. På EA-blanket 6 skal følgende
oplysninger anføres:
• producentens navn og ansøgningsnummer,
• råvarens art,
• mængden af modtagne råvarer (hvis varen
afregnes på basis af indhold af urenheder og
vandprocent skal vægten angives som standardvægt),
• modtagelsesdatoen samt
• leveringssted.
Oplysningerne skal indsendes straks efter
modtagelse af analyseresultaterne for de enkelte
partier.
Det er vigtigt, at indberetningen indeholder
producentens ansøgningsnummer, idet
mængderne registreres via dette nummer. For at
undgå dobbeltregistreringer er det endvidere
vigtigt, at der ikke indsendes oplysninger om et
givent parti råvare mere end én gang.
Har producenten efterfølgende leveret
supplerende mængder, skal sådanne mængder
indberettes straks. Indberetningen om
supplerende mængder skal være Direktoratet for
FødevareErhverv i hænde senest den 23.
december.
Senest den 10. november skal førsteforarbejderen
også indsende en liste over de kontrakter, hvor
der ikke er sket levering. For hver kontrakt skal
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Forarbejdede mængder
Forarbejdningsvirksomheder skal på baggrund af
regnskabet, jf. kapitel 7, for hvert kvartal opgøre
salg af mellemprodukter til slutforarbejdning.
Opgørelsen vedrørende forarbejdning skal
indeholde oplysninger om:
• råvarens høstår,
• salgstidspunkt,
• partinummer fra forarbejdningen,
• mængder af mellemprodukter til
slutforarbejdning, og
• mængde af råvarer som er anvendt til
fremstilling af de solgte mellemprodukter.
Opgørelsen skal ske på EA-blanket 7, og være
Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest
30 dage efter kvartalsafslutningen.
Slutforarbejdningsvirksomheder skal på
baggrund af regnskabet, jf. kapitel 10, for hvert
kvartal opgøre slutforarbejdede mængder.
Opgørelsen vedrørende forarbejdning skal
indeholde oplysninger om:
• råvarens høstår,
• forarbejdningsperiode,
• partinummer fra forarbejdningen,
• navn på førsteforarbejder af råvaren,
• mængder af råvarer, der er anvendt i
forarbejdningen, og
• mængder af mellem- og slutprodukter til
energiformål.
Opgørelsen skal ske på EA-blanket 10, og være
Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest
30 dage efter kvartalsafslutningen.
Slutforarbejdere skal endvidere underrette
eventuelle førsteforarbejdere, når
slutforarbejdningen har fundet sted.
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REGNSKAB

7. Regnskab
Forarbejdere har pligt til at føre regnskab med
modtagne, og afhændede partier samt
producerede mængder. Manglende overholdelse
af regnskabspligten sanktioneres, som beskrevet i
kapitel 8.

skal alle mængder (købte som solgte) omregnes
til standardvægt. I tilfældet raps beregnes standardvægten på basis af 9% vand og 2%
urenheder. I så tilfælde er det ikke nødvendigt at
bogføre rense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af beregningerne af standardvægten.

Kopi af regnskab skal opbevares i 5 år.
Ækvivalente mængder (swop)
Hvis første forarbejdningsvirksomheden
anvender den faktisk høstede råvare til
fremstilling af mellem- eller biprodukter, kan den
anvende en tilsvarende mængde af disse mellemeller biprodukter til fremstilling af et eller flere
af de slutprodukter, som omhandles i første
afsnit.

Førsteforarbejdere

Standardvægten skal beregnes efter den beregningsmetode, som er anført i bilag 2. Den skal
anvendes ved både køb og salg. Standardvægten
skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag.
Ved henvendelse til Direktoratet for
FødevareErhverv kan rekvireres et Excel
regneark, der kan anvendes ved omregning til
standardvægt.

Mellemopkøbere
Hvis førsteforarbejderen har uddelegeret
indsamlingen af råvarer til en anden virksomhed,
også kaldet en mellemopkøber, skal denne
virksomhed ligeledes føre det regnskab, som
omtalt ovenfor under førsteforarbejdere.

Førsteforarbejder skal mindst en gang om
måneden, men på daglig basis føre regnskab
med:
• mængder af alle opkøbte råvarer med
angivelse af sælgers navn og adresse, samt
sagsnummer i Direktoratet for
FødevareErhverv,
• indhold af urenheder og vandprocent på
købte råvarer,
• mængde omregnet til standardvægt efter en
beregningsmetode, der er godkendt af
Direktoratet for FødevareErhverv,
• mængder af alle råvarer, der er solgt til
videreforarbejdning, med angivelse af
forarbejdningsvirksomhedens navn og
adresse,
• lagringssvind, herunder karakteren af
svindet,
• mængder af råvarer, som er forarbejdet med
angivelse af mængder og typer af
slutprodukter, mellemprodukter og
biprodukter,
• svind ved forarbejdningen, samt karakteren
af svindet,
• mængder, der er destrueret med angivelse af
årsagen hertil,
• mængder, priser og typer af produkter, som
forarbejdningsvirksomheden har solgt eller
på anden måde afstået,
• navn og adresse på evt. slutforarbejder.

Slutforarbejder skal mindst en gang om måneden,
men på daglig basis føre regnskab med:
• mængder af alle produkter, der er købt til
forarbejdning med angivelse af sælgers navn
og adresse,
• mængder af produkter, som er forarbejdet
med angivelse af mængder og typer af
slutprodukter, mellemprodukter og
biprodukter,
• alle former for svind, herunder svind ved
forarbejdningen, samt karakteren af svindet,
• mængder, der er destrueret med angivelse af
årsagen hertil,
• mængder, priser og typer af produkter, som
forarbejdningsvirksomheden har solgt eller
på anden måde afstået.
• datoer for salg.

Kun hvis råvarerne afregnes på basis af vand og
urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps),

Standardvægten af frø og korn skal beregnes
efter den beregningsmetode, som er anført i bilag
2. Den skal anvendes ved både køb og salg. Stan-
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Slutforarbejdere

Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps), skal
alle mængder (købte som solgte) omregnes til
standardvægt. I tilfældet raps beregnes standardvægten på basis af 9% vand og 2% urenheder.

dardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt
grundlag.
Hvis der i regnskabsmaterialet henvises til et referencenummer (kundenummer eller lignende) i
stedet for leverandør, skal der ved regnskabet
foreligge en komplet liste med navn og adresse
samt referencenummer.

Forarbejdningsoplysninger
Førsteforarbejder skal til enhver tid på
forlangende fra Direktoratet for FødevareErhverv
og Plantedirektoratet kunne give oplysning om

16

de priser og tekniske koefficienter, der er brugt
til beregning af, om mindst halvdelen af
energiafgrøden anvendes til andre formål end
foder og fødevarer. Priserne skal være gennemsnittet af de priser ab fabrik, der er konstateret i
det foregående produktionsår.
Disse oplysninger skal anvendes til at kontrollere, om den økonomiske værdi af energiprodukterne er højere end værdien af eventuelle
biprodukter, som anvendes til fødevarer og foder.

KONTROL

8. Kontrol og sanktion
Ved kontrolbesøg af Plantedirektoratet skal
regnskab og indberetninger (jf. kapitel 6 - 7)
forevises, hvis kontrolløren anmoder om det.
Overtrædelse af nedenfor nævnte krav om
tidsfrister, indberetningspligt og lign. i forordningen medfører inddragelse af 15% af
sikkerheden, jf. Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2220/85:
• overtrædelse af kravet om at modtage hele
den råvare, der er omfattet af leveringspligten,
• for sen indsendelse af kontrakt,
• for sent stillet sikkerhed, og
• for sen indberetning af oplysninger om
modtagne mængder (den 10. november).
Bemærk, at ved overtrædelser af et af disse krav
rettes sanktioner alene mod den virksomhed, der
har stillet sikkerheden, uanset hvem der har begået forseelsen, jf. artikel 29 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2220/85.
15% af sikkerheden foreløbigt beregnet til ca. 67
kr. pr. ha.
Hvis en kontrakt, der er rettidigt underskrevet,
modtages i Direktoratet for FødevareErhverv
efter udløbet for fristen for af søge støtte,
inddrages 15% af sikkerheden hos
førsteforarbejder.
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Til en række af ovennævnte punkter er knyttet
tidsfrister. Overtrædelse af disse tidsfrister og
andre krav i henhold den danske bekendtgørelse
har ikke betydning for størrelsen af
enkeltbetaling, men kan:
• forsinke udbetalingen af støtte til ansøger,
• medføre, at opkøber sanktioneres ved
inddragelse af en del af sikkerheden eller
• at ansøger eller opkøber straffes med bøde.
Ved manglende overholdelse af pligten til
forarbejdning til et godkendt slutprodukt senest
den 31. juli i det andet år efter høståret,
inddrages den fulde sikkerhed for den ikke
færdigforarbejdede mængde.
Hvis en kontrakt er indgået for sent eller er
ufuldstændig, betragtes den som ugyldig, og der
kan derfor ikke ydes støtte til det pågældende
areal.

BILAG 1

Godkendte slutprodukter for energiafgrøder
a) Bioethanol: ethanol, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som biobrændstof
b) Biodiesel: et methylester af dieselkvalitet, der er fremstillet af vegetabilsk olie, og som
anvendes som biobrændstof
c) Biogas: et gasformigt brændstof, der er fremstillet af biomasse, og som kan renses til
naturgaskvalitet og anvendes som biobrændstof eller trægas
d) Biomethanol: methanol, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som
biobrændstof
e) Biodimethylether: dimethylether, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som
biobrændstof
f) Bio-ETBE (ethyl-tertiær-butylether): ETBE fremstillet på grundlag af bioethanol.
Volumenandelen af bio-ETBE, der beregnes som biobrændstof, er 47 %
g) Bio-MTBE (methyl-tertiær-butylether): et brændstof, der er fremstillet på grundlag af
biomethanol. Volumenandelen af bio-MTBE, der beregnes som biobrændstof, er 36 %
h) Syntetisk biobrændstof: syntetiske kulbrinter eller blandinger af syntetiske kulbrinter,
der er fremstillet af biomasse
i) Biohydrogen: brint, der er fremstillet af biomasse, og som anvendes som biobrændstof
j) Ren vegetabilsk olie: olie, der er fremstillet af olieplanter ved presning, udvinding eller
lignende procedurer, og som kan være rå eller raffineret, men er kemisk uændret, hvor
anvendelsen heraf er forenelig med den pågældende motortype og de tilsvarende
emissionskrav.
k) Elektrisk og termisk energi produceret på grundlag af biomasse.
Punkt k) gælder også (anvendelse/afbrænding) i kraftvarmeværker.
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BILAG 3

Beregning af standardvægten
Hvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er tilfældet med raps) ,
skal alle mængder (købte som solgte) omregnes til standardvægt.
Hvis standardvægten beregnes ved hjælp af nedenstående metode, er det ikke nødvendigt at
bogføre rense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af regnskabet.
Det er vigtigt, at denne beregningsmetode anvendes ved både køb og salg. Metoden skal
anvendes uanset hvilken form for afregning, der foretages.
Standardvægten skal beregnes på et tilstrækkeligt grundlag. Der bør derfor laves mindst en
analyse for hver 500 tons solgt råvare.
Standardvægten =

100 – (urenheder + vand)

gange fysisk vægt

100 – (st.urenheder + st.vand)

Urenheder:

indhold af urenheder (i %) i de frøpartier, hvis vægt skal bestemmes.
Hvis der er foretaget analyse for både rent frø og renvare sættes
"urenheder" = 100 minus ("rent frø" gange "renvare"
divideret med 100) .
Hvis der kun er foretaget analyse for renvare sættes
"urenheder" = 100 minus "renvare".

Vand:

indhold af vand (i %) i de frø, hvis vægt skal bestemmes.

St.urenheder:

% urenheder i standardkvaliteten (ved raps er "st.urenheder" = 2)

St.vand:

% vand i standardkvaliteten (ved raps er "st.vand" = 9)

Vandindholdet og indhold af urenheder anføres med 1 decimal.

Beregning standardiseret mængde af flis
Beregning standardiseret mængde af flis fastlægges i sommeren 2005.
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BLIAG 3

Kontrakter med udenlandsk forarbejder
Kontrakten vedrørende energiafgrøder skal
indgås direkte mellem en førsteforarbejder og
producenten (landmanden). Førsteforarbejder
må ikke sælge varen, før der er foretaget en
førsteforarbejdning, og der må maksimalt
optræde to forarbejdere (en førsteforarbejder
og en slutforarbejder).
Hvis førsteforarbejder er bosiddende i et andet
EU-land, skal kontrakten være underskrevet og
modtaget hos forarbejderens myndighed senest
den dag, der er fastsat af det pågældende EUland.
Førsteforarbejderen kan uddelegere
indsamlingen af råvarer til en anden
virksomhed. Denne virksomhed handler i
forarbejderens navn og på vegne af denne.
Første forarbejderen er således ansvarlig, når
det gælder forarbejderens forpligtelser efter
denne støtteordning.
Eksempel:
Tysk forarbejder og dansk producent
Kontrakt og ændring af kontrakt
Hvis fx en tysk førsteforarbejder ønsker at
uddelegere indsamlingen af råvarer til en
dansk foderstofvirksomhed, skal den danske
virksomhed underskrive en fuldmagt, som
udstedes af den tyske førsteforarbejder.
Fuldmagten skal i kopi indsendes til både de
tyske myndigheder (BLE, Frankfurt) og de
danske myndigheder (Direktoratet for
FødevareErhverv).
Der skal anvendes en særlig kontraktblanket,
og i tilfælde, hvor kontrakten ændres, skal der
indsendes en særlig variant af
ændringsblanketten, EA-blanket 2.
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De nævnte blanketter skal af den tyske
forarbejdningsvirksomhed indsendes til BLE,
Frankfurt, og de skal indsendes af producenter
til Direktoratet for FødevareErhverv.
Frister, hvis første forarbejder
bor i Tyskland
Frist for disse blanketter, hvis første
forarbejderen er tysk:
Kontrakt for vinterafgrøder:
Kontrakt for vårafgrøder:
Ændringsblanket:

den 31. januar
den 15. maj
den 31. maj

Da den 15. maj i 2005 falder på en søndag er
fristen i 2005 i stedet den 16. maj.
De 2 blanketter skal være de to myndigheder i
hænde senest på de nævnte datoer.
Anmodning om nedsat leveringspligt
Anmodning om nedsat leveringspligt skal
indsendes af producenten til Direktoratet for
FødevareErhverv.
Høst- og leveringserklæring
Høst- og leveringserklæring skal indsendes af
producenten til Direktoratet for
FødevareErhverv.
Erklæring om modtagne mængder
Erklæring om modtagne mængder skal
indsendes af førsteforarbejderen til BLE,
Frankfurt
Repræsentativt udbytte
Repræsentativt udbytte fastsættes af
Direktoratet for FødevareErhverv.

Retsregler
Forordninger
Støtteordningen
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om
fastlæggelse af fælles regler for den fælles
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og
om fastlæggelse af visse støtteordninger for
landbrugere.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004
af 29. oktober 2004 om
gennemførelsesbestemmelser 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 produktion af råvarer
Europa-parlamentets og Rådets direktiv
2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af
anvendelsen af biobrændstoffer og andre
fornyelige brændstoffer til transport
Kontrol
Kommissionens forordning (EØF) nr. 796/2004
af 21. april 2004 om
gennemførelsesbestemmelser vedrørende
krydsoveresnstemmelse, grauduering og det
integrerede system for forvaltnings- og
kontrolsystem som omhandlet i Rådets
forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse
af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks
ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af
visse støtteordninger for landbrugere.
Sikkerhedsstillelse
Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/85 af
22. juli 1985.
ændret ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1181/87.
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3745/89.
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3403/93.

T5-kontroleksemplar
Kommissionens forordning nr. (EØF) 2454/93
af 2. juli 1993 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af
en EF-toldkodeks. (Kapitel 12)
Love og bekendtgørelser
Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 om
administration af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger
for Landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven)
Bekendtgørelse nr. 1516 af 22. december 2004
om støtte til dyrkning af energiafgrøder.
Bekendtgørelse nr. 1514 af 22. december 2004
om direkte støtte til landbrugere efter
enkeltbetalingsordningen.
Vejledninger
Vejledning om enkeltbetalingsordningen.
Landbrugsreform 2005, august 2004.
Supplerende vejledning til
enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform
2005, december 2004.
Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledning
og blanketter. Opkøbere og forarbejdere.
Direktoratet for FødevareErhverv. Februar 2005.
Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledning
og blanketter. Producenter. Direktoratet for
FødevareErhverv. Februar 2005.
Non-food afgrøder uden kontraktpligt.
Vejledning for producenter. Direktoratet for
FødevareErhverv. Februar 2005.
Støtte til energiafgrøder. Vejledning og
blanketter. Producenter. Februar 2005
Støtte til energiafgrøder. Vejledning og
blanketter. Forarbejdere. Februar 2005.
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BILAG 5

T5-kontroleksemplar
Ved salg af energi produkter til andre lande skal råvaren eller produktet ledsages af et
T5-kontroleksemplar under transporten i EU. Et T5-kontroleksemplar er et kontroldokument, som skal
attesteres af Plantedirektoratet.
Salg til andre EU-lande
Hvis non-food råvarer, mellem- eller biprodukter sælges ved fysisk levering til slutforarbejdning i
andre medlemslande, skal varerne være ledsaget af et T5-kontroleksemplar.
For biprodukter gælder dette dog kun biprodukter med oprindelse i råvarer, hvor biproduktet, hvis det
var fremstillet af råvarer dyrket udenfor ordningen, ville have fået eksportstøtte.
Salg til tredjelande
Hvis energi slutprodukter eller biprodukter (jf. afsnit F3) sælges til tredjelande skal produkterne under
transport i EU-lande ledsages af et T5-kontroleksemplar.
Dette gælder dog kun produkter med oprindelse i råvarer, hvor produktet, hvis det var fremstillet af
råvarer dyrket udenfor ordningen, ville have fået eksportstøtte.
Energi produkter skal inden afskibning være et godkendt slutprodukt.
Udstedelse og attestation af T5-kontroleksemplar
T5-kontroleksemplar udstedes af Plantedirektoratet, dvs. Plantedirektoratets distriktskontor i området.
T5-kontroleksemplar skal følge varen.
Hvis der er tale om salg af produkter til andre medlemslande, skal dokumentet attesteres af de lokale
kontrolmyndigheder i den pågældende medlemsstat, når slutforarbejdning har fundet sted.
Dokumentet skal herefter returneres til Direktoratet for FødevareErhverv.
Hvis der er tale om eksport til tredjelande, skal dokumentet attesteres af Plantedirektoratet ved
udskibning fra Danmark. Hvis produktet eksporteres fra et andet medlemsland skal dokumentet
attesteres af den lokale toldmyndighed i udskibningshavnen eller ved den grænseovergang, hvor
produkterne forlader EU. Dokumentet skal herefter returneres til Direktoratet for FødevareErhverv.
Ved udfyldelsen af T5-kontroleksemplar skal der oplyses om høstår for den råvare, som slutproduktet
er fremstillet af. Hvis der er tale om en denatureret vare, skal dette ligeledes oplyses.
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BILAG 5

Plantedirektoratets distriktskontorer
Plantedirektoratet kan kontaktes på det nærmeste distriktskontor eller den lokale fødevareregion i
tidsrummet 8.00 - 15.00. Plantedirektoratet/fødevareregionen skal kontaktes mindst 48 timer inden
dokumentet ønskes udstedt
Plantedirektoratet
Distrikt Aalborg
Lille Borgergade 29, st.
Postboks 87
9400 Nørresundby
Telefon: 98 19 30 55
Telefax: 98 19 39 55
E-mail: distrikt-aalborg@pdir.dk

Fødevareregion Fyn
Jordbrugsafdelingen
Lavsenvænget 4
Postboks 26
5200 Odense V
Telefon: 66 13 48 80
Telefax: 66 13 68 86
E-mail: jordbrugsafdelingen.fyn@fvst.dk

Plantedirektoratet
Distrikt Roskilde
Hedelykken 2-4, 1. sal
Postboks 249
2640 Hedehusene
Telefon: 46 56 27 00
Telefax: 46 56 27 99
E-mail: distrikt-roskilde@pdir.dk

Fødevareregion Viborg
Jordbrugsafdelingen
Klostermarken 16
8800 Viborg
Telefon: 87 28 14 00
Telefax: 86 62 66 10
E-mail: jordbrugsafdelingen.viborg@fvst.dk

Plantedirektoratet
Distrikt Vejen
Vejenvej 55
Askov
6600 Vejen
Telefon: 75 36 03 99
Telefax: 75 36 43 33
E-mail: distrikt-vejen@pdir.dk

23

Stikordsregister
L

2
2% urenheder

13

9
9% vand

13

11
12

B
biprodukter
bøde

10;14
15

E
EA-blanket 1
EA-blanket 10
EA-blanket 2
EA-blanket 3
EA-blanket 4
EA-blanket 6
EA-blanket 7
EA-blanket 9

5
12
6
6
8
12
12
10

5
11
14
4
4;13

G
græs
gårdoplagring, helsæd

5
9

H
halm
hamp
helsæd
høstudbytte, lavt

11
6
9
9

12

K
kløver
kontrakt
kontraktændring, tidsfrist
kontrol
korn

6
12
12

O
oliefrø
opkøber

5
14

P
priser
producentskifte

11;14
6;7

R
regnskab
repræsentativt udbytte
råvare, leveringsfrist

salg
sanktion
sikkerhedsstillelse
slutanvendelse
slutforarbejder
slutprodukt
standardvægt
stauder
storballer
støttebeløb, energiafgrøder
sukkerroer
supplerende levering
supplerende mængder, indberetningsfrist

13;15
4;8
8;12

10
5

U
urenheder

5
5;11
6
14;15
5

10;13
15
5;10;15
11
4;12;13
5;10;11
4;8;13
5
9
4
5
8
12

T
T5-kontroleksemplar
tidsfrister

I
indberetning

markstørrelse
modtagelse
modtagne mængder

S

F
flerårige afgrøder
forarbejdning
forarbejdningsoplysninger
forarbejdningsvirksomhed
første forarbejder

6;8;12;15
4;8
8
5

M

A
afbrænding, slutprodukt
ansøgningsnummer

levering
leveringspligt
leveringspligt, nedsat
lucerne

12;13

Æ
ækvivalente mængder

13

Ø
økonomisk værdi

4;11

AVLS- OG KØBSKONTRAKT FOR
ENERGIAFGRØDER
ÅR: _________

Hent skrivbart skema her

Evt. løbenr.: ______________________

Posttype 271

Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af energiafgrøder. Afgrøden skal anvendes til fremstilling af
produkter, der primært er bestemt til energiformål i henhold til de vilkår, der er fastsat i artikel 26 i Kommissionens forordning
(EF) nr. 1973/2004.

1. Producent

2. Førsteforarbejder

Kundenr.:

CVR-nr.:

Navn:

Navn og adresse:

Gade:
Postnr. / by:
Ansøgningsnr.:

Eller evt. CVR-nr.

3. Mark, afgrøde og areal
Marknummer Bloknummer

Afgrødekode

Antal hektar
(2 decimaler)

Afgrødeart

Bemærk venligst: Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne i denne kontrakt og arealet i ansøgningen om støtte.

4. Slutanvendelse
Afgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): Biobrændstof/energi

5. Andre betingelser
Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv.

EA-blanket 1A

6. Erklæring og underskrift
Producent
Førsteforarbejder
Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som
det repræsentative udbytte.
producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde
forarbejde til et godkendt slutprodukt.

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Kontrakter vedr. energiafgrøder skal være indgået, og være direktoratet i hænde
senest samme dag som fristen ansøgning om enkelbetaling.
2-2005

Hent skrivbart skema her

AVLS- OG KØBSKONTRAKT FOR
ANBAU- UND ABNAHMEVERTRAG ENERGIAFGRØDER, ENERGIEPFLANZEN
ÅR /JAHR __________

Posttype 271

Evt. løbenr.: (Vertragsnummer)______________________
Afgrøden skal anvendes til fremstilling af produkter, der primært er bestemt til enrgiformål i henhold til de vilkår, der er fastsat i
artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004. Gem. Art. 26 VO (EG) Nr. 1973/2004

1. Producent / Erzeuger

2. Førsteforarbejder / Erstverarbeiter

Navn / Name

A. Navn og adresse / Name und Adresse (Førsteforarb. / Erstverarbeiter):

Gade / Straße:
Postnr. og by / PLZ und Ort:
Telefonnr. / Telefonnr.:
Ansøgningsnr. /

B. Navn og adresse på befuldmægtigede /
Name und Adresse - Beauftragter Erfasser:
Eller evt. CVR-nr.:

EU-Betriebsnummer:

3. Mark, afgrøde og areal / Feld, Frucht und Fläche
Marknr.
Feldnr.

Bloknummer
Schlagnummer

Afgrøde-kode

Afgrødeart
(dansk)

Energiepflanze
(Deutsch)

Areal / Fläche
Hektar (2 decimaler)

,
,
,
,
,
4. Slutanvendelse / Enderzeugnisse

EA-blanket nr. 1B / Anlage II zum BLE-Merkblatt

Afgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): Biobrændstof/energi
Herzustellende Enderzeugnisse, die den Bedingungen des Artikel 88 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 entsprechen:
Biokraftstoffe/Energie

5. Andre betingelser / Weitere Vertragsbedingungen
Supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, kan i givet fald fremgå af bilag til denne kontrakt
Weitere Vertragsbedingungen ergeben sich ggf. aus der Anlage.

6. Erklæring og underskrift / Erklärung und Unterschrift
Producent / Erzeuger
Producenten forpligter sig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte. Der Er-

zeuger verpflichtet sich, sämtliche geernteten Energiepflanzen abzuliefern.

Dato / Datum:

Underskrift / Unterschrift:

Førsteforarbejder (befuldmægtigede) /
Erstverarbeiter (Beauftragter Erfasser)
Første forarbejder forpligter sig til at aftage hele den mængde råvare, som
producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde forarbejde
til et godkendt slutprodukt.
Der Erstverarbeiter verpflichtet sich, die Lieferung anzunehmen und garantiert, dass eine gleich große Menge dieser Energiepflanzen in der Gemeinschaft
zu den unter Punkt 4 benannten Enderzeugnissen verwendet wird.
Dato / Datum:

Underskrift / Unterschrift:

Hvis kontrakten indgås med en tysk førsteforarbejder, skal kontrakter vedr. energiafgrøder være indgået senest den 31.1 for
vinterafgrøder og den 15.05 for vårafgrøder. Vorlage bis spätestens 31.01 für Herbstsaussaat und 15.05. Frühjahrsaussaat.
2-2005

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000

Hent skrivbart skema her

ÆNDRING ELLER ANNULLERING
AF ENERGIAFGRØDE KONTRAKT

Areal og omsåning

Posttype 272

Læs vejledningen på bagsiden inden udfyldelsen.

1. Producent

2. Førsteforarbejder

Kundenr.:

CVR-nr.:

Navn:

Navn og adresse:

Gade:
Postnr. / by:
Telefonnr.:
Ansøgningsnummer:

3. Kontrakten ønskes ændret på grund af:
Mindre areal

Større areal

Omsåning

Annullering

(sæt kryds)

4. Specifikation af ændret areal
Oprindeligt areal
(ha, 2 dec.)

Marknr. Afgrøde

Areal korrigeret til
(ha, 2 dec.)

5. Specifikation af omsåede marker (fra vinterafgrøde til vårafgrøde)
Marknr.

Markbloknummer

Afgrøde
Vinterafgrøde

Oprindeligt areal
(ha, 2 dec.)

Areal korrigeret til
(ha, 2 dec.)

Vårafgrøde

EA-blanket nr. 2

Ved omsåning af en del af en mark, nedskrives marken med det omsåede areal, og der anføres en ny mark med det omsåede areal.

6. Underskrift
Producent

Dato:

Førsteforarbejder

Underskrift:

Dato:

Underskrift:
2-2005

Vejledning til blanket nr. 2
Kontrakten kan frem til til og med 31. maj i dyrkningsåret ændres i både op- og nedadgående retning.
En kontrakt kan således udvides med et yderligere
areal tilsået med samme afgrøde. Kontrakten kan
endvidere annulleres. Vedrørende omsåning, se
nedenfor.
Ved andre typer af ændringer (f. eks. ved ændringer
i udbyttet eller reduktion af arealet efter den
1. juni) skal blanket nr. 603 anvendes.
Hvis ansøgningen om støtte indeholder et mindre
areal energiafgrøder end anført i kontrakten, og
kontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængde
råvare, som er anført i kontrakten fortsat leveres
som energiafgrøde.
1. Omsåning af kontraktpligtige energiafgrøder
Beslutter du at omså med samme afgrødeart (f.eks.
omsåning af vinterraps med vårraps), skal du i fællesskab med opkøberen udfylde blanket 2 således:
• i punkt 3 sættes kryds under “Omsåning”,
• under punkt 5 anføres det nye udbytte.
Omsåning skal ske senest den 31. maj. Omsår du
med en anden type afgrøde (f.eks. fra vinterraps til
vårhvede), skal du indgå ny kontrakt, som skal være
indgået senest ved ansøgningsfristens udløb.
Ved omsåning med en anden type afgrøde (f.eks. fra
raps til korn) skal den oprindelige kontrakt annulleres og ansøger skal indgå en ny kontrakt for den
vårsåede afgrøde senest ansøgningsfristen for enkeltbetaling (21. april) i dyrkningsåret.
2. Afmelding af energiafgrøder
Beslutter du at ændre afgrøden helt eller delvist til
en ordinær afgrøde (ikke energiafgrøde), skal du i
fællesskab med opkøberen ændre eller annullere
kontrakten ved at udfylde blanket nr. 2 således:
• i punkt 3 sættes kryds under “Mindre areal” eller
“Annullering” alt efter, om en del eller hele area-

let ændres til ordinær afgrøde,
• anføre under punkt 4 oprindeligt og korrigeret areal.
3. Ændring fra ordinær afgrøde til energiafgrøde
Beslutter du at ændre en ordinær afgrøde til energiafgrøde, skal du i fællesskab med opkøberen ændre kontrakten ved at udfylde blanket nr. 2 således:
• i punkt 3 sættes kryds under “Større areal”,
• i punkt 4 anføres oprindeligt og korrigeret areal for
hver mark.
Ændringen skal være foretaget senest 1. juni, og blanket nr. 2 skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest samme dato.
4. Lavt udbytte
Konstaterer du efter den 1. juni, men inden høst, at
afgrøden er helt eller delvist mislykket, skal du anmode
Direktoratet for FødevareErhverv om annullering af
leveringspligten. Dette sker ved at udfylde og indsende
blanket nr. 603 “Anmodning om ændring af leveringspligt – energiafgrøder”.
Frist for ændring og for indsendelse
Ovennævnte ændringer kan foretages frem til 1. juni.
Blanket nr. 2 skal indsendes straks efter udfyldelsen
(husk stregkodemærkat). Formularen skal senest være
modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv den 1.
juni, og indsendes af opkøberen. Ved omsåning med
samme afgrødeart (f.eks. fra vinterraps til vårraps), er
det ikke nødvendigt at ændre i en allerede indsendt
ansøgning om hektarstøtte.
Ændringer vedrørende større areal med energiafgrøder, og som modtages efter 1. juni er ugyldige.
Ændringer med arealreduktioner efter denne dato, vil
blive individuelt behandlet.
Husk både producentens og opkøberens underskrift.
12-2004

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000

Hent skrivbart skema her

ÆNDRING ELLER ANNULLERING
AF ENERGIAFGRØDE KONTRAKT

Areal og omsåning

VERTRAGÄNDERUNG ENERGIEPFLANZEN

Posttype 272

Læs vejledningen på bagsiden inden udfyldelsen.

1. Producent / Erzeuger

2. Førsteforarbejder / Erstverarbeiter

Navn / Name

A. Navn og adresse / Name und Adresse (Førsteforarb. / Erstverarbeiter):

Gade / Straße:
Postnr. og by / PLZ und Ort:
Telefonnr. / Telefonnr.:
Ansøgningsnr. /

B. Navn og adresse på befuldmægtigede /
Name und Adresse - Beauftragter Erfasser:
Evt. CVR-nr.:

EU-Betriebsnummer:

3. Årsag til ændring / Grund der Änderung
Mindre areal
Flächenreduzierung

Større areal
Flächenerhöhung

Omsåning
Neueinsaat

Annullering
Vertragsstornierung

(sæt kryds)
(Zutreffendes ankreuzen)

Energiafgrøder, blanket nr. 2B / Anlage III zum BLE-Merkblatt

4. Specifikation af ændret areal /Flächenänderung
Oprindeligt areal
Ursprüngliche Fläche
(ha, 2 dec.)

Marknr. Afgrøde
Feldnr. Frucht

Areal korrigeret til
Korrigierte Fläche
(ha, 2 dec.)

,
,

,
,

5. Specifikation af omsåede marker (fra vinterafgrøde til vårafgrøde) / Flächenänderung nach Neueinsaat
Marknr.
Feldnr.

Markbloknummer
Schlagnummer

Oprindeligt areal
Ursprüngliche Fläche
(ha, 2 dec.)

Afgrøde
Frucht
Vinterafgrøde, Wintersaat

Areal korrigeret til

Korrigierte Fläche
(ha, 2 dec.)

,

Vårafgrøde, Sommersaat

,
,

Ved omsåning af en del af en mark, nedskrives marken med det omsåede areal, og der anføres en ny mark med det omsåede areal.

6. Underskrift / Unterschrift
Producent / Erzeuger

Dato / Datum:

Underskrift / Unterschrift:

Førsteforarbejder (befuldmægtigede) / Erstverarbeiter (Beauftragter Erfasser)

Dato / Datum:

Underskrift / Unterschrift:
2-2005

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000

ANMODNING OM ÆNDRING
AF LEVERINGSPLIGT
Hent skrivbart skema her

Energiafgrøder

Posttype 273

Læs vejledningen på bagsiden inden udfyldelsen.

1. Producent

2. Førsteforarbejder

Navn:

CVR-nr.:

Gade:

Navn og adresse:

Postnr. / by:
Telefonnr.:
Ansøgningsnr.:

3. Specifikation af ændringen (areal og nedsat udbytte)
Mark nr.

Afgrøde

Oprindeligt areal
(ha, 2 dec.)

Areal korrigeret til
(ha, 2 dec.)

Forventet nyt udbytte
(kg/ha)

4. Årsag til anmodningen
Du skal anføre en præcis og detaljeret beskrivelse af årsagen til ændringen. Er der f.eks. tale om misvækst, skal du anføre,
hvad der har ført til misvæksten. Dokumentation skal vedlægges.

2-2005

EA-blanket nr. 3

Producent
Dato:

Forbeholdt Direktoratet for FødevareErhverv
Underskrift:

Anmodningen er godkendt den:

Forbeholdt Direktoratet for FødevareErhverv
Anmodningen er ikke godkendt,
se brev til producenten af (dato):

Stempel og underskrift

Vejledning til EA-blanket nr. 3
Generelt
Er du ikke i stand til at levere den mængde råvare,
som du er forpligtet til i henhold til din leveringspligt,
kan du inden høst anmode Direktoratet for FødevareErhverv om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.
Hvornår bruges blanket nr. 3
EA-blanket nr. 3 skal anvendes ved ændringer i udbyttet.
Leveringspligt
Du har altid pligt til at levere hele den høstede mængde råvarer.
Du skal dog mindst levere det repræsentative udbytte,
som Direktoratet for FødevareErhverv i løbet af
sommeren i høståret fastsætter for den pågældende
råvare. Du vil fra Direktoratet for FødevareErhverv
modtage oplysning om denne minimumsmængde.
Hvis du har høstet mindre end minimumsmængden,
skal du efterlevere med råvare dyrket på arealer, som
ikke er støtteberettiget efter denne ordning.
Reduktion af areal med energiafgrøder
Beslutter du efter den 1. juni at reducere arealet med
energiafgrøder, skal du anmode Direktoratet for
FødevareErhverv om fritagelse for leveringspligten,
og udfylde EA-blanket nr. 3 således:
• i punkt 3 anføres antal hektar på arealet (mark for
mark), og
• under punkt 4 forklares årsagen til ændringen eller
annulleringen.
Du må ikke foretage de fysiske ændringer på marken,
før en godkendelse foreligger fra Direktoratet for
FødevareErhverv.
Du vil modtage svar på din anmodning om ændring af
leveringspligten senest 3 uger, efter den er modtaget i
Direktoratet for FødevareErhverv.
Forventning om nedsat udbytte
Hvis du på grund af særlige omstændigheder ikke
mener at kunne levere den mængde råvare, som du er
forpligtet til, kan du anmode Direktoratet for
FødevareErhverv om tilladelse til nedsættelse af
leveringspligten, og udfylde EA-blanket nr. 3 således:

• i punkt 3 anføres det nye forventede udbytte (mark
for mark),
• under punkt 4 forklares præcist og detaljeret
årsagen til ændringen.
En nedsættelse af leveringspligten kan kun godkendes
i helt specielle tilfælde, og skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv, se
vejledningen for producenter. Du vil modtage svar på
din anmodning om ændring af leveringspligten senest
3 uger efter, den er modtaget i Direktoratet for
FødevareErhverv.
Lavt høstudbytte – EA-blanket nr. 4
Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan Direktoratet for FødevareErhverv i særlige tilfælde efter en
konkret vurdering tillade, at leveringspligten nedsættes
med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte.
Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være lokalt
betingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildt
eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt
af din vilje umiddelbart før eller under høsten.
For at kunne tage stilling til en anmodning om reduktion i leveringspligten, skal du på høst- og leveringserklæringen (EA-blanket nr. 4) give en udførlig forklaring på de omstændigheder, der har ført til det nedsatte udbytte. Der skal endvidere gives oplysninger om
tidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændigheder indtraf.
Dokumentation
Direktoratet for FødevareErhverv kan kun godkende
ændringer af leveringspligten, hvis du vedlægger dokumentation for de forhold, som du har angivet i punkt
4 som årsag til ændringen. Se vejledningen om kravene til dokumentation.
Indsendelse
EA-blanket nr. 3 skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregkodemærkat).
Denne blanket skal underskrives og indsendes af
producenten.
Direktoratet for FødevareErhverv underretter opkøber
om godkendte ændringer af leveringspligten.
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HØST- OG LEVERINGSERKLÆRING

Hent skrivbart skema her

Posttype 274

vedr. dyrkning af energiafgrøder

1. Producent

2. Førsteforarbejder

Navn:

CVR-nr.:

Gade:

Navn og adresse:

Postnr. / by:
Telefonnr.:
Ansøgningsnr.:

3. Høstudbytte
Der skal anføres høstudbytte for hver afgrødetype. Der skal angives mængder – angivet som indvejet råvare og i kg, evt. suppleret,
hvis der er høstet mindre end det repræsentative udbytte, se vejledningen.
Høstet udbytte på marker med energiafgrøder, Efterleveret mængde,
Afgrøde
kg (indvejet råvare)
dyrket som ordinær afgrøde
Vårraps
Vinterraps
Anden afgrøde:____________________
To- og flerårige afgrøder:

Der har ikke været foretaget høst i indeværende vækstsæson , sæt X

4. Evt. årsag til lavt udbytte – vedlæg dokumentation. Se vejledningen på bagsiden af denne blanket.

5. Erklæring og underskrift

EA blanket 4

Producent
Jeg erklærer,
- at alle de høstede mængder råvarer er leveret til ovennævnte første forarbejder som energiafgrøde,
- at intet af den høstede afgrøde er solgt eller foræret bort til andre eller på nogen anden måde brugt til formål,
som ikke er omfattet af kontrakten,
- at der om nødvendigt er suppleret med råvarer dyrket på arealer, som ikke er støtteberettigede efter denne ordning.
Dato:

Underskrift:
2-2005

Vejledning til høst- og leveringserklæringen
Leveringstidspunkt
Du skal levere råvaren til første forarbejderen
senest den 15. oktober i høståret. Hvis der er tale
om sent høstede afgrøder, kan Direktoratet for
FødevareErhverv fastsætte en senere dato.

Efter høst kan du heller ikke påberåbe dig dårligt
såbed eller andre begivenheder, der længe før høst
burde have gjort det klart, at udbyttet ikke ville
leve op til forventningerne. I sådanne tilfælde skal
du inden høst indsende blanket nr. 3.

Indsendelse
Straks efter at du har leveret sidste del af råvaren
til første forarbejderen, skal du udfylde og
indsende denne erklæring til direktoratet. Du skal
oplyse om høstet mængde (indvejet råvare) for
hver afgrøde, samt til hvilken opkøber du har
leveret afgrøden.

Lavt høstudbytte
Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan Direktoratet for FødevareErhverv i særlige tilfælde
efter en konkret vurdering tillade, at leveringspligten nedsættes med indtil 10% i forhold til det repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan
for eksempel være lokalt betingede vejrforhold
(regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr,
indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af din
vilje umiddelbart før eller under høsten.

Høst- og leveringserklæringen skal senest være
modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv den
10. november i høståret, men af hensyn til den
afsluttende behandling af ansøgningen om
hektarstøtte, bør erklæringen indsendes hurtigst
muligt.
Repræsentative udbytte
Du skal mindst levere den mængde, der svarer til
det repræsentative udbytte. Bemærk, at du altid
skal levere hele den høstede mængde råvare.
Direktoratet kan i helt specielle tilfælde tillade, at
du leverer op til 10% mindre end det repræsentative udbytte. Leveringspligten kan kun nedsættes
i tilfælde af begivenheder, som du ikke kunne forudse inden høst.
Sådanne særlige tilfælde kan for eksempel være
lokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm,
tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugle
eller dyrevildt eller andre begivenheder, der er
indtruffet uafhængigt af din vilje før eller under
høsten.
Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler samt
generelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1.
juli i høståret ikke begrunde en nedsættelse af leveringspligten. Sådanne forhold er der taget højde for
ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte.

For at kunne tage stilling til en anmodning om
reduktion i leveringspligten, skal du på høst- og
leveringserklæringen give en udførlig forklaring
på de omstændigheder, der har ført til det nedsatte
udbytte. Der skal endvidere gives oplysninger om
tidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændigheder indtraf.
Dokumentation
Du skal vedlægge dokumentation for forholdene.
Sådan dokumentation kan for eksempel være en
erklæring fra en planteavlskonsulent, opkøber eller
anden sagkyndig, fotografier, avisudklip eller
lignende.
Hvis Direktoratet for FødevareErhverv ikke kan
godkende anmodningen om nedsættelse af leveringspligten, vil du få besked herom senest 3 uger
efter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen. Du vil samtidig blive anmodet om straks at
foretage en supplerende levering af den manglende
mængde, dog senest den 10. december i høståret,
således at leveringspligten er overholdt.

2-2005

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000

Hent skrivbart skema her

OVERTAGELSE AF KONTRAKT OM LEVERING AF ENERGIAFGRØDER

Posttype 275

PRODUCENTSKIFTE

1. Producent ifølge kontrakt

2. Førsteforarbejder

Navn:

CVR-nr.:

Gade:

Navn og adresse:

Postnr. / by:
Telefonnr.:
Ansøgningsnr.:

3. Ny producent

Ved producentskifte efter udløb af ansøgningsfristen for
ansøgning om enkeltbetaling, skal denne blanket kun
indsendes, hvis den nye producent allerede har indsendt
ansøgning om enkeltbetaling vedrørende sin tidligere bedrift.

Kundenr.:
Navn:
Gade:
Postnr. / by:
Telefonnr.:

Evt. ansøgningsnr.:

Personnr.:

CVR-nr.:

Sker producentskiftet efter den 31. maj kan denne blanket
ikke anvendes, men i stedet kan en særlig
producentskifteerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet
for FødevareErhverv. Ønsker du, som ny producent, at
støttebeløbet fortsat skal udbetales til den oprindelige
støtteansøger, og søger du ikke handyrpræmier, behøver du
ikke meddele Direktoratet for FødevareErhverv, at der er sket
producentskifte.

4. Kontrakt for
Afgrøde:

Areal (2 decimaler):

Høstår:

5. Erklæring og underskrift
Tidligere producent

Førsteforarbejder

Jeg overdrager hermed energiafgrødekontrakt til nedennævnte nye
producent.

Jeg accepterer hermed, at den nye producent overtager
ovennævnte energiafgrødekontrakt.

EA-blanket nr. 5

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Ny producent
Jeg erklærer, at jeg indtræder i alle de forpligtelser, som er
omhandlet i ovennævnte energiafgrødekontrakt.

Dato:

Underskrift:
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Hent skrivbart skema her

MODTAGELSE FRA PRODUCENTER AF ENERGIAFGRØDER
Meddelelsen skal indsendes af førsteforarbejderen til Direktoratet for FødevareErhverv løbende og straks
efter analyser for vand og urenheder foreligger. Erklæringen skal dog være Direktoratet for
FødevareErhverv i hænde senest den 10. november i høståret.
Det er vigtigt, at oplysninger ikke indsendes mere end én gang.

Posttype 276

Bemærk, at Direktoratet for FødevareErhverv ikke kan færdigbehandle producentens ansøgning før erklæringen er
modtaget. Uanset størrelsen af det repræsentative udbytte, har producenten pligt til at levere hele den høstede
mængde af energiafgrøden. Sker dette ikke, kan hele producentens støtte bortfalde.

1. Producent

2. Førsteforarbejder

Navn:

CVR-nr.:

Gade:

Navn og adresse:

Postnr. / by:
Ansøgningsnr.:

3. Leveringssted
Leveringsted:

4. Mængder modtaget, dyrket som energiafgrøde
Afgrøde

Modtagedato

Mængde, kg
Indvejet råvare

Mængde, kg
Standardvægt

Mængde, kg
Indvejet råvare

Mængde, kg
Standardvægt

Vårraps
Vinterraps
Andet:

5. Mængder efterleveret, dyrket som ordinær afgrøde
Afgrøde

Modtagedato

Vårraps
Vinterraps

EA-blanket nr. 6

Andet:

6. Underskrift
Førsteforarbejder
Dato:

Underskrift:
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INDBERETNING AF STANDARDVÆGT
ENERGIAFGRØDER

Hent skrivbart skema her

Blanketten indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv senest den 15. januar året efter høst.
Førsteforarbejdere af energiafgrøder, som afregnes på grundlag af vand og urenheder (f.eks. raps og korn),
skal efter høståret underrette Direktoratet for FødevareErhverv om den samlede mængde modtagne råvarer –
omregnet til standardvægt.

Posttype 354

Indberetningen skal omfatte summen af alle de standardmængder, der er modtaget fra de enkelte producenter.
De enkelte mængder skal omregnes til standardvægt og derefter summeres. Standardvægten skal beregnes
efter den beregningsmetode, som er anført i vejledningen om energiafgrøder for opkøbere og forarbejdere.

1. Førsteforarbejder
Navn og adresse:

CVR-nr.:

2. Afgrøde og høstår
Afgrøde:

Høstår:

3. Modtagne mængder beregnet som standardvægt

EA-blanket nr. 7

kg standardvare

4. Underskrift
Førsteforarbejder
Dato:

Underskrift:
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KØB OG SALG AF ENERGIAFGRØDER

Hent skrivbart skema her

Posttype 355

Indberetningen skal ske kvartalsvis, og blanketten skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 30 arbejdsdage
efter kvartalsafslutningen. Blanketten skal indsendes både ved fysisk levering af varen og ved ombytningshandler (swop). Der skal
oplyses om status for handlen, punkt 4. Hvis sælger er mellemhandler, skal der oplyses om navnet på den opkøber, som har indgået
kontrakter med producenterne, punkt 6.

1. Sælger

2. Køber

Navn og adresse:

Navn og adresse:

SE-nr.:

SE-nr.:

3. Afgrøde og høstår
Produkt:

Fysisk levering:  Swop:  (sæt kryds)

Høstår:

4. Status for handel
Indberetning foretaget af:
Køber 
Sælger  (sæt kryds)

Sælger er:
Opkøber 
Mellemhandler  (sæt kryds)

Køber er:
Mellemhandler 
Forarbejder  (sæt kryds)

5. Oplysning om partier
Leveringsdato

Fysisk vægt

Vand %

Urenheder

Standardvægt

6. Opkøber(e) (Navn på opkøber i henhold til kontrakt med landmand, hvis der er tale om mellemhandel)

EA-blanket 8

Opkøber

Standardvægt, kg

7. Underskrift
Dato:

Underskrift:
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Indberetning om forarbejdning af energiafgrøder
Høstår:

Posttype 356

Hent skrivbart skema her
1 Første forarbejdning
Parti nr.
Type

Råvare
Mængde, kg

2. Slutforarbejdning energiformål
Mellemprodukt, non-food
Parti nr.
Type
Mængde, kg

Type

Biprodukt(er) (food)
Mængde, kg

Type

Biprodukt(er) (non-food)
Mængde, kg

Indberetning for (kvartal og år):

Type

Mellemprodukt, non-food
Mængde, kg

Hovedprodukt (godk. slutprodukt)
Type
Mængde, kg

EA-blanket nr- 9

3. Navn og underskrift
Firmastempel:

Dato:

Underskrift:

Forarbejdede mængder opgøres for hvert kvartal, og indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv senest 30 dage efter kvartalsafslutningen.
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Hent skrivbart skema her

ANMODNING OM FRIGIVELSE AF SIKKERHED

Posttype 357

Blanketten indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, når opkøber har modtaget bevis for, at råvaren er
forarbejdet til et godkendt slutprodukt.
1. Førsteforarbejder

2. Slutforarbejder

Navn og adresse:

Navn og adresse:

CVR-nr.:

3. Leverede partier
Der anmodes om frigivelse af sikkerhed for følgende partier energiafgrøder, som er forarbejdet til et
godkendt slutprodukt..
Høstår

Afgrøde

Standardvægt, kg

Levering fra antal ha,
2 dec.

4. Underskrift
Førsteforarbejder
Dato:

Underskrift:

Frigivelse af sikkerhed
Sikkerheden kan frigives, når råvarerne er forarbejdet til et godkendt slutprodukt, og efter konkret anmodning fra
første forarbejderen.

EA-blanket nr. 10

Inden anmodning om frigivelse af sikkerheden skal førsteforarbejderen sikre sig, at der foreligger det fornødne
bevis for, at slutforarbejdning har fundet sted.
Hvis en dansk førsteforarbejderen f.eks. har solgt rapsolie til en tysk slutforarbejder, skal der foreligge bevis for
slutforarbejdning fra de tyske myndigheder.
Hvis sikkerhed ønskes frigivet efterhånden som forarbejdning finder sted, skal opkøber henføre de forarbejdede
mængder direkte til navngivne kontrakter, således at frigivelse kan relateres til antal hektar i de enkelte kontrakter.
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BILAG 5

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 3395 8000
Fax.: 3395 8080
E-mail: dffe@dffe.dk
http://www.dffe.dk
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