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Indledning 

Ekspropriation betyder, at offentlige 
myndigheder varigt eller for en kortere 
eller længere periode overtager dine 
arealer. Foruden selve det, at 
myndighederne overtager dine arealer, 
kan ekspropriationen få betydning for 
din ansøgning om enkeltbetaling. 
 
I denne vejledning kan du læse, hvilken 
betydning en ekspropriation kan have 
for din ansøgning om enkeltbetaling, 
både for tildelingen af 
betalingsrettigheder og for udbetaling af 
støtte. Du kan også læse, hvad du skal 
gøre i forhold til ansøgning om 
enkeltbetaling, og hvornår du skal give 
Direktoratet for FødevareErhverv 
besked om ekspropriationen. 
 
Bemærk, at vejledningen alene vedrører 
betydningen af ekspropriation i forhold 
til enkeltbetalingsordningen. Andre 
forhold omkring ekspropriationen 
herunder spørgsmålet om erstatning 
vedrører ikke Direktoratet for 
FødevareErhverv. Sådanne forhold må 
afklares direkte med 
ekspropriationsmyndigheden. 
 
Denne vejledning gælder kun for 2005. 
Det skyldes, at 2005 er det første år med 
enkeltbetalingsordningen, hvor du både 
søger om støtte og om tildeling af 
betalingsrettigheder. I 2006 er 
betalingsrettighederne fordelt og du skal 
kun søge om udbetaling af den årlige 
støtte. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv vil 
derfor i starten af 2006 lave en ny 
vejledning om enkeltbetalingsordningen 
ved ekspropriation. 
 

1. Hvad betyder ekspropriation 
for ansøgning om enkeltbetaling 

1.1. Ekspropriation er en 
ekstraordinær uforudsigelig 
begivenhed 
Ekspropriation er et tvangsindgreb i din 
ejendomsret, som du ikke har mulighed 
for at forudse eller modsætte dig. Ved 
ekspropriationen mister du råderetten 
over et eller flere arealer. 
Ekspropriationen sker i offentlighedens 
interesse, men du bliver som landbruger 
bragt i en situation, som du ikke selv er 
herre over. 
 
I forhold til enkeltbetalingsordningen 
betragtes ekspropriation som en 
ekstraordinær, udefrakommende og 
uforudsigelig begivenhed, som du ikke 
selv har indflydelse på (force majeure). 
 
Ekspropriationen kan betyde, at du ikke 
kan opfylde kravet om at have rådighed 
over de støtteberettigede arealer i hele 
den 10 måneders rådighedsperiode, som 
du har valgt. Afhængigt af tidspunktet 
for ekspropriation har Direktoratet for 
FødevareErhverv mulighed for at 
dispensere fra kravet om 
rådighedsperioden. Det betyder, at dine 
arealer i visse tilfælde kan godkendes i 
din ansøgning, selv om du mister 
råderetten over dem. 

1.2. Rådighedsberøvelse af arealer på 
ekspropriationslignende vilkår 
I mange tilfælde, hvor myndighederne 
har mulighed for at ekspropriere, indgås 
der frivillige aftaler med de berørte 
lodsejere. Denne fremgangsmåde er 
mere enkel end en egentlig 
ekspropriation. I tilfælde hvor 
myndighederne har mulighed for at 
ekspropriere, giver Direktoratet for 
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FødevareErhverv derfor frivillige aftaler 
samme virkning i forhold til 
enkeltbetalingsordningen som en 
egentlig ekspropriation. Sådanne 
frivillige aftaler betegner vi som 
rådighedsberøvelse på 
ekspropriationslignende vilkår. 
 
Når vi i denne vejledning taler om 
ekspropriation, mener vi altså både 
egentlig ekspropriation og afståelse af 
arealer ved frivillig aftale på 
ekspropriationslignende vilkår. 

1.3. Tidspunktet for ekspropriation 
Normalt går der et vist tidsrum, fra der 
afsiges en kendelse om ekspropriation 
eller indgås en frivillig aftale, til den 
egentlige rådighedsberøvelse finder 
sted. I forhold til 
enkeltbetalingsordningen er det 
tidspunktet for den faktiske 
rådighedsberøvelse, der er afgørende. 
 
Når vi i vejledningen skriver tidspunktet 
for ekspropriationen, mener vi derfor, 
det tidspunkt hvor myndigheden 
overtager arealet. 
 
1.4. Ekspropriationsmyndigheden 
Det er ikke altid den myndighed, der 
foretager selve ekspropriationen, der 
også i praksis overtager de 
eksproprierede arealer. Statslige 
ekspropriationer foretages således af en 
ekspropriationskommission, mens 
arealerne oftest overtages af en 
anlægsmyndighed, som for eksempel 
Vejdirektoratet eller Banedanmark. 
 
Når vi i denne vejledning henviser til 
ekspropriationsmyndigheden, omfatter 
det også den anlægsmyndighed, der 
overtager de eksproprierede arealer. 
 

2. Ekspropriation og tildeling af 
betalingsrettigheder 

2.1. Varig ekspropriation før 
ansøgningsfristen 21. april 2005  
Ved varig ekspropriation før 
ansøgningsfristen råder du hverken ved 
ansøgningsfristen eller senere over det 
afståede areal. I denne situation får du 
ikke betalingsrettigheder for arealet. 

2.2. Varig ekspropriation efter 
ansøgningsfristen 21. april 2005  
Ved varig ekspropriation efter 
ansøgningsfristen råder du over arealet 
ved ansøgningsfristen. Du har derfor ret 
til at søge om betalingsrettigheder for 
arealet.  Men ekspropriationen betyder, 
at du i de efterfølgende år ikke længere 
råder over arealet. Der er derfor både 
fordele og ulemper ved at søge om 
betalingsrettigheder for arealet. 
 
Fordelene er, at du får udbetalt støtte for 
arealet i 2005 og at du får en 
betalingsrettighed, som du kan udnytte 
på et andet areal de følgende år. Du kan 
sælge betalingsrettigheden til en anden 
landbruger. 
 
Ulemperne er, at eventuelle kvæg- og 
mælketillæg også bliver fordelt på de 
betalingsrettigheder, du får for de 
eksproprierede arealer. Desuden vil 
arealerne indgå ved beregning af 
eventuel udtagningspligt og dermed 
tildeling af udtagningsrettigheder. 
Endelig bliver dine betalingsrettigheder 
inddraget til den nationale reserve, hvis 
du ikke udnytter dem inden for en 
periode på 3 år. 
 
Du skal huske, at du ikke har pligt til at 
søge om betalingsrettigheder og støtte 
for arealet. Selv om du vælger ikke at 
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søge om betalingsrettigheder for arealet, 
skal du stadig angive alle de 
landbrugsarealer, du råder over på 
ansøgningstidspunktet. Hvis du vælger 
ikke at søge om betalingsrettigheder for 
et areal, skal du angive det i markplanen 
på side 3, kolonne nr. 9 i Ansøgning om 
enkeltbetaling 2005. 
 
Eksempel: 
Landbruger A er mælkeproducent, og er 
berettiget til et mælketillæg på 50.000 
kr. samt et kvægtillæg på 30.000 kr., da 
han modtog slagtepræmier i 
referenceperioden 2000-2002. Bedriften 
er på 80 ha. Der skal anlægges en 
omfartsvej, hvilket betyder, at 5 ha af 
bedriftens jorder skal inddrages varigt. 
Anlægsarbejdet begynder i juli 2005.  
 
A er i tvivl om, der skal søges om 
betalingsrettigheder for de 5 ha, som 
inddrages. Tvivlen bliver større af, at 8 
pct. af det anmeldte areal skal udtages. 
Hvis A anmelder alle 80 ha, skal der 
tildeles 6,4 udtagningsrettigheder og 
kvæg og mælketillægget skal fordeles på 
de øvrige 73,6 basisrettigheder med et 
tillæg på 80.000 kr./73,6 ha= 1.087 kr. 
pr rettighed. A vælger i stedet at placere 
de 5 ha i kolonne 9 i ansøgningsskemaet 
for enkeltbetalingsordningen, hvilket 
betyder, at der ikke søges om 
betalingsrettigheder til de omhandlede 
arealer. A søger således kun 
betalingsrettigheder til de 75 ha. A får 
tildelt 6 udtagningsrettigheder og 69 
basisrettigheder med et kvæg- og 
mælketillæg på 1.159 kr. pr  rettighed. 
 
Hvis du først får kendskab til den varige 
ekspropriation efter, at du har søgt om 
betalingsrettigheder for arealet, kan du 
vælge at ændre din ansøgning og trække 
arealet ud af ansøgningen igen. Du kan 
altid trække arealer tilbage fra 

ansøgningen, så længe du ikke er 
underrettet om administrativ eller fysisk 
kontrol af arealerne. Hvis du først 
trækker et areal ud af ansøgningen efter, 
at du er underrettet om administrativ 
eller fysisk kontrol, vil eventuelle 
afvigelser ved arealet indgå ved 
beregningen af sanktioner. Du kan læse 
mere om ændring af ansøgningen på side 
53 i Vejledning til enkeltbetaling 2005 
fra februar 2005. 
 
Bemærk, at hvis du ikke søger om 
betalingsrettigheder for et areal, der 
eksproprieres varigt efter 
ansøgningsfristen, kan du ikke være 
sikker på, at 
ekspropriationsmyndigheden vil give dig 
erstatning for værdien af 
betalingsrettigheden eller for den 
mistede støtte i 2005.   

2.3. Midlertidig ekspropriation 
Ved midlertidig ekspropriation mister 
du rådigheden over et areal for en 
kortere eller længere periode. 
Midlertidig ekspropriation forekommer 
typisk i forbindelse med rør- og 
kabelarbejder eller ved anvendelse af 
arealer til midlertidig arbejdsplads ved 
større anlægsarbejder. 
 
Du kan altid søge om 
betalingsrettigheder for midlertidigt 
eksproprierede arealer, hvad enten 
ekspropriationen finder sted før eller 
efter ansøgningsfristen. 
 
3. Udbetaling af støtte ved varig 
ekspropriation 

3.1. Varig ekspropriation før 
ansøgningsfristen 21. april 2005  
Ved varig ekspropriation før 
ansøgningsfristen får du ikke tildelt 
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betalingsrettigheder for de 
eksproprierede arealer, jf. afsnit 2.1. Du 
får derfor heller ikke udbetalt støtte for 
disse arealer. 
 

3.2. Varig ekspropriation efter 
ansøgningsfristen 21. april 2005  
Ved varig ekspropriation efter 
ansøgningsfristen, men før udløbet af 
rådighedsperioden for 2005, har du 
mulighed for at søge om 
betalingsrettigheder for arealet, jf. afsnit 
2.2. Hvis du i denne situation vælger at 
søge om betalingsrettigheder for arealet, 
får du også udbetalt støtte for arealet i 
2005. Herefter kan du ikke længere søge 
om støtte for arealet. 
 
Hvis du vælger ikke at søge om 
betalingsrettigheder for arealet, får du 
heller ikke udbetalt støtte for det i 2005.  
 
Ved varig ekspropriation i løbet af en 
rådighedsperiode kan der udbetales 
støtte for arealet det pågældende år. 
Herefter kan du ikke længere anvende 
arealet i din ansøgning. Hvis du for 
eksempel skal afgive et areal ved varig 
ekspropriation under eller efter 
rådighedsperioden for 2005, men før 
starten af rådighedsperioden for 2006, 
kan du ikke søge om støtte for arealet i 
2006. 
 
Eksempel: 
Landbruger B skal varigt afgive 2,00 ha 
til anlæg af en ny vej. 
Anlægsmyndigheden overtager arealet 
1. maj 2005, dvs. efter 
ansøgningsfristen. Hvis B søger om 
betalingsrettigheder kan han også få 
udbetalt støtte for arealet i 2005. 
Herefter kan han ikke længere søge om 
støtte for arealet, men de 2 
betalingsrettigheder kan fra 2006 

anmeldes til støtte sammen med andre 
arealer.  
 
4. Udbetaling af støtte ved 
midlertidig ekspropriation 

4.1. Midlertidig ekspropriation før 
rådighedsperioden for 2005  
Hvis du får eksproprieret et areal 
midlertidigt før starten på 
rådighedsperioden for 2005, og 
rådighedsberøvelsen strækker sig ind i 
rådighedsperioden, kan du ikke få støtte 
for arealet i 2005. Hvis 
rådighedsberøvelsen strækker sig ind i 
rådighedsperioden for 2006, kan du 
heller ikke få støtte for arealet for dette 
år og så fremdeles. 
 
Eksempel: 
Landbruger C har valgt den generelle 
rådighedsperiode fra 15. januar – 15. 
november 2005. Den 1. december 2004 
fik han midlertidigt eksproprieret et 
areal i forbindelse med et offentligt 
anlægsarbejde. Han får arealet tilbage 
1 . oktober 2005. C kan ikke få støtte for 
arealet i 2005, fordi det er eksproprieret 
før rådighedsperioden, og 
rådighedsberøvelsen strækker sig ind i 
rådighedsperioden. I 2006 kan C igen 
søge om støtte for arealet, da han jo får 
det tilbage før starten af 
rådighedsperioden for 2006. 
 
Hvis C i denne situation ændrer sin 
rådighedsperiode til fx 15. november 
2004 – 15. september 2005, vil han 
kunne få støtte for arealet i 2005, da 
ekspropriationen jo så først sker efter 
starten på rådighedsperioden. C kan 
stadig få støtte for arealet i 2006, 
forudsat at han tidligst starter 
rådighedsperioden 1. oktober 2005, 
hvor han får arealet tilbage  
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4.2. Midlertidig ekspropriation under 
rådighedsperioden for 2005  
Hvis du får eksproprieret et areal 
midlertidigt i løbet af rådighedsperioden 
for 2005, kan du få støtte for arealet i 
2005. Hvis rådighedsberøvelsen 
fortsætter ind i rådighedsperioden for 
2006, kan du ikke få støtte for arealet 
dette år og så fremdeles. 
 
Eksempel: 
Landbruger D har valgt den generelle 
rådighedsperiode fra den 15. januar – 
15. november 2005. Den 1. februar 2005 
får han midlertidigt eksproprieret et 
areal. Han får arealet tilbage den 1. maj 
2006. D kan få støtte for arealet i 2005, 
fordi det først er eksproprieret efter 
starten på rådighedsperioden for 2005. 
 
D kan ikke få støtte for arealet i 2006, 
da det stadig er eksproprieret ved 
starten af rådighedsperioden for dette 
år. Han kan heller ikke få støtte i 2006 
ved at ændre rådighedsperioden. Det 
skyldes, at rådighedsperioden for 2006 
senest skal starte 21. april 2006, og han 
jo først får arealet tilbage 1. maj 2006.  
 
5. Jordfordeling i forbindelse 
med ekspropriation 

5.1. Tildeling af betalingsrettigheder 
ved jordfordeling 
Betalingsrettigheder bliver tildelt den 
person, der råder over arealerne på 
ansøgningstidspunktet. Hvis du før 
ansøgningsfristen har erhvervet arealer 
ved jordfordeling i forbindelse med 
ekspropriation, kan du søge om 
betalingsrettigheder for disse arealer. 
 
Hvis du først erhverver arealerne efter 
ansøgningsfristen, er det overdrageren 
af arealerne, der kan søge om 

betalingsrettighederne. Hvis det i denne 
situation aftales, at 
betalingsrettighederne skal overføres til 
dig, skal overdragelsen ske efter de 
generelle regler for overdragelse af 
betalingsrettigheder. Du kan læse mere 
om overdragelse af betalingsrettigheder 
på side 22 i ”Vejledning om 
enkeltbetalingsordningen. 
Landbrugsreform 2005” fra august 
2004. 
 
Bemærk, at betalingsrettigheder først 
kan overdrages, når de er uddelt. 
Skemaet til meddelelse om overdragelse 
af betalingsrettigheder forventes klar i 
slutningen af 2005. 

5.2. Retten til støtte ved jordfordeling 
før ansøgningsfristen 
Hvis der i forbindelse med 
ekspropriation sker jordfordeling før 
ansøgningsfristen, kan du søge om støtte 
for de arealer, som du modtager ved 
jordfordelingen, selv om du ikke har 
haft rådighed over disse arealer i din 10 
måneders rådighedsperiode. Det skyldes, 
at de arealer, som du erhverver ved 
jordfordelingen på grund af 
ekspropriationen, er undtaget fra kravet 
om rådighedsperioden for det 
pågældende år, jf. pkt. 1.1. 
 
Eksempel: 
Landbruger E har valgt den generelle 
rådighedsperiode fra 15. januar – 15. 
november 2005. E får den 1. april 2005 
tildelt et areal ved jordfordeling i 
forbindelse med ekspropriation. Dette 
areal er på grund af ekspropriationen 
ikke omfattet af kravet til 
rådighedsperioden for 2005. E kan 
derfor søge om betalingsrettigheder og 
få støtte for arealet, selv om han ikke 
havde rådigheden over det ved starten 
af rådighedsperioden. 
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5.3. Retten til støtte ved jordfordeling 
efter ansøgningsfristen 
Hvis du ved jordfordeling i forbindelse 
med ekspropriation skal afgive arealer 
efter ansøgningsfristen, beholder du 
retten til støtte for arealerne i 2005, selv 
om du ikke beholder rådigheden over 
arealerne i hele din rådighedsperiode. 
Det skyldes, at de arealer, som du 
afgiver ved jordfordelingen på grund af 
ekspropriationen, er undtaget fra kravet 
om rådighedsperioden for det 
pågældende år, jf. pkt. 1.1. 
 
Hvis I aftaler, at støtten skal overgå til 
erhverver af arealerne, kan det kun ske, 
ved at du ved transport overdrager retten 
til støtten til erhverver. 
 
Bemærk, at en transport af støtten kun 
kan ske, hvis der ikke er andre 
kreditorer med en bedre 
prioritetsstilling. 
 
Eksempel: 
Landbruger F har valgt den generelle 
rådighedsperiode fra 15. januar – 15. 
november 2005. F søger rettidigt om 
enkeltbetaling for alle sine arealer. Den 
1. juni 2005 afgiver han et areal ved 
jordfordeling i forbindelse med 
ekspropriation. Selv om F ikke bevarer 
råderetten over arealet i hele 
rådighedsperioden bevare han retten til 
støtten for arealet i 2005 
 

5.4. Ekspropriation og jordfordeling i 
ændringsperioden 
Hvis du erhverver et areal ved 
jordfordeling i forbindelse med 
ekspropriation efter ansøgningsfristen 
21. april 2005, men før fristen for 
ændring af ansøgningen om 
enkeltbetaling 31. maj 2005, kan du 

aftale med overdrager, at du søger om 
støtte og betalingsrettigheder for arealet. 
Det forudsætter, at overdrager trækker 
arealet ud af sin ansøgning, hvis der 
allerede er søgt om støtte for arealet. 
Samtidig skal du indsende en ændring til 
din ansøgning, hvor du tilføjer arealet. 
Din ændring skal være modtaget i 
Direktoratet for FødevareErhverv senest 
den 31. maj 2005.  Du kan læse mere om 
ændring af ansøgningen på side 53 i 
Vejledning til enkeltbetaling 2005 fra 
februar 2005. 
 
Eksempel: 
Landbruger G søger rettidigt om 
enkeltbetaling for alle sine arealer. Den 
1. maj 2005 afgiver han ved 
jordfordeling i forbindelse med 
ekspropriation et areal til landbruger H. 
Det aftales ved jordfordelingen, at H 
skal have betalingsrettigheder og støtte 
for arealet i 2005. G indsender derfor 
en ændring, hvor han trækker arealet ud 
af sin ansøgning. H indsender inden den 
31. maj 2005 en ændring til sin 
ansøgning, hvor han tilføjer arealet. Det 
medfører, at H får både 
betalingsrettigheder og støtte for 
arealet. 
 
Hvis G derimod ikke vil trække arealet 
ud af sin ansøgning, er det G, der får 
tildelt betalingsrettighederne og får 
udbetalt støtten for 2005. 
 
6. Inddragelse af 
betalingsrettigheder 

Normalt inddrages betalingsrettigheder 
til den nationale reserve, hvis de ikke er 
udnyttet inden for en periode på 3 år. 
For betalingsrettigheder modtaget fra 
den nationale reserve gælder desuden, at 
de skal udnyttes hvert år de første 5 år, 
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efter de er tildelt, for ikke at blive 
inddraget til reserven igen. 
 
Betalingsrettighederne inddrages 
imidlertid ikke til reserven, hvis den 
manglende udnyttelse skyldes 
ekspropriation. Ved varig ekspropriation 
gælder undtagelsen fra udnyttelseskravet 
det år, hvor ekspropriationen finder sted. 
Ved midlertidig ekspropriation gælder 
fritagelsen fra udnyttelseskravet for de 
år, hvor den midlertidige 
rådighedsberøvelse opretholdes. 
 
7. Udtagningsrettigheder ved 
ekspropriation 

Det er et krav efter 
enkeltbetalingsordningen, at 
udtagningsrettigheder skal udnyttes før 
andre betalingsrettigheder. Hvis du 
afgiver arealer ved ekspropriation, 
risikerer du derfor at stå med en forhøjet 
udtagningspligt målt i procent, hvis du 
beholder alle dine 
udtagningsrettigheder, men har et 
mindre støtteberettiget areal. 
 
Reglerne giver dig ikke mulighed for at 
aflevere de ”overskydende” 
udtagningsrettigheder til den nationale 
reserve. Men måske kan du aftale med 
ekspropriationsmyndigheden, at den 
overtager en del af dine 
udtagningsrettigheder. Det skal i givet 
fald ske efter regler om overdragelse af 
betalingsrettigheder, jf. side 22 i 
”Vejledning om 
enkeltbetalingsordningen. 
Landbrugsreform 2005” fra august 
2004. 
 
Denne mulighed skyldes, at 
ekspropriationsmyndigheden, som 
erhverver af landbrugsjord, opfylder 
kravet til at være aktiv landbruger. 

Ekspropriationsmyndigheden kan både 
erhverve betalingsrettigheder og søge 
om støtte, hvis betingelserne herfor er til 
stede. Spørgsmålet om eventuel betaling 
for overdragelse af 
udtagningsrettigheder til 
ekspropriationsmyndigheden, må aftales 
mellem parterne og vedrører således 
ikke Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
Bemærk, at 
ekspropriationsmyndigheden som aktiv 
landbruger også har mulighed for at 
erhverve andre betalingsrettigheder end 
udtagningsrettigheder. 
 
8. Arealer med særlige 
støttebetingelser 

8.1. Proteinafgrøder 
Det er en betingelse for at opnå den 
supplerende støtte til proteinafgrøder, at 
markerne er fuldt tilsåede og dyrkes i 
overensstemmelse med lokalt 
anerkendte normer frem til de grønne 
umodne frø er voksbløde og saften er 
mælkeagtig.  
 
Hvis ekspropriationen omfatter arealer, 
hvor du har søgt om den supplerende 
støtte for proteinafgrøder, skal du derfor 
altid oplyse Direktoratet for 
FødevareErhverv, om betingelserne for 
den supplerende støtte er opfyldt. 

8.2. Energiafgrøder 
Hvis ekspropriationen betyder, at du er 
ude af stand til at levere hele eller en del 
af den råvare, der er omfattet af  din 
energiafgrødekontrakt, skal du samtidig 
med underretning af direktoratet om 
ekspropriationen ændre eller annullere 
kontrakten ved indsendelse af EA-
blanket nr. 2 eller 3, jf. vejledningen 
Støtte til energiafgrøder. Vejledning og 
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blanketter for producenter. Det betyder, 
at du ikke får udbetalt den supplerende 
støtte til energiafgrøder for de berørte 
arealer. 
 
Hvis der er tale om arealer med flerårige 
energiafgrøder, der ikke skal leveres i 
2005, skal du alligevel ændre eller 
annullere din kontrakt, hvis 
ekspropriationen medfører, at du heller 
ikke senere kan levere hele eller dele af 
råvaren. Du vil i dette tilfælde ikke være 
berettiget til den supplerende støtte for 
energiafgrøder, hvis ekspropriationen 
finder sted inden udløbet af din 
rådighedsperiode for 2005. 

8.3. Kontraktpligtige non-food 
afgrøder 
Hvis du på grund af ekspropriationen 
ikke kan opfylde din leveringspligt for 
kontraktpligtige non-food afgrøder, skal 
du senest samtidig med meddelelsen om 
ekspropriationen indsende NF-formular 
3B om ændring eller annullering af non-
food kontrakten. 
 
9. Meddelelse til Direktoratet for 
FødevareErhverv om 
ekspropriation 

9.1. Hvornår skal direktoratet have 
besked om ekspropriation? 
Du skal give Direktoratet for 
FødevareErhverv besked i alle de 
tilfælde, hvor du ønsker at søge om 
betalingsrettigheder og/eller støtte, selv 
om du på grund af ekspropriation ikke 
opfylder de generelle betingelser for 
enkeltbetaling, for eksempel kravet om 
rådighed over arealerne i hele 
rådighedsperioden. 
 

Du skal kun give direktoratet besked, 
hvis rådighedsberøvelsen omfatter et 
samlet areal på mindst 0,10 ha. 

9.2. Hvordan underretter du 
direktoratet? 
Du skal sende meddelelsen om 
ekspropriation i forbindelse med 
enkeltbetalingsordningen på et særligt 
skema. Her skal du oplyse, hvilke 
marker, eller dele af marker det drejer 
sig om, datoen for ekspropriationen 
samt navn og adresse på 
ekspropriationsmyndigheden. Du finder 
skemaet bagerst i denne vejledning. Du 
kan også hente skemaet på direktoratets 
hjemmeside på adressen www.dffe.dk 

9.3. Frist for underretning til 
direktoratet om ekspropriation 
Hvis ekspropriationen finder sted senest 
den 1. september 2005, skal du sende 
skemaet, således at det er direktoratet i 
hænde senest mandag den 3. oktober 
2005.  
 
Hvis ekspropriationen finder sted efter 
1. september 2005, skal skemaet være 
direktoratet i hænde inden udløbet af din 
rådighedsperiode for 2005.  
 
Hvis ekspropriationen finder sted senere 
end 14 dage før din rådighedsperiode 
udløber, betragter vi skemaet som 
rettidigt, hvis vi modtager det senest 4 
uger efter ekspropriationen. 
 
Hvis du sender skemaet, således at 
direktoratet først modtager det efter 
ovennævnte frister, bliver du pålagt en 
bøde. Desuden risikerer du, at 
direktoratet ikke kan anerkende 
ekspropriationen som grundlag for at 
fravige de generelle betingelser efter 
enkeltbetalingsordningen. 
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