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Indledning

Denne vejledning beskriver betingelserne
for at få tildelt tilladelser til at dyrke frugt
og grønt samt andre kartofler end kartofler
til stivelsesproduktion med støtte (herefter
FGK-tilladelser) fra den nationale reserve i
2005. Vejledningen forklarer også, hvordan
ansøgningsskemaet til den nationale reserve
2005 skal udfyldes.

Det er en forudsætning for at kunne søge
om tildeling fra den nationale reserve, at du
søger om enkeltbetaling og om tildeling af
betalingsrettigheder.

Husk, at du skal sende ansøgningen om
tildeling fra den nationale reserve, så den er
modtaget i direktoratet senest 21. april
2005. Denne frist gælder også for ansøg-
ning om tildeling af betalingsrettigheder og
enkeltbetaling jf. side 12.

FGK-tilladelser, der tildeles fra den natio-
nale reserve, vil blive knyttet til de beta-
lingsrettigheder, du får tildelt under enkelt-
betalingsordningen i 2005, som har den
højeste værdi. Hvis der tilknyttes FGK-
tilladelser til dine udtagningsrettigheder, så
kan du søge om at få FGK-tilladelserne
overført til andre af dine betalingsrettighe-
der. Du kan læse mere om dette i Vejledning
om Enkeltbetalingsordningen. August 2004,
side 14 – 15. Vejledningen findes på direk-
toratets hjemmeside.

Bemærk, at der kun kan søges om tilde-
ling af FGK-tilladelser fra den nationale
reserve i 2005.

Nationalt loft for tildeling af
FGK-tilladelser
Der er fastsat et samlet nationalt loft for
tildeling af FGK-tilladelser på 33.740 ha.
Der tildeles en FGK-tilladelse pr. ha. Loftet
er fastlagt på basis af gennemsnittet af
arealet med FGK-afgrøder i
Danmark 2000 – 2002. Alle FGK-tilladelser
fordeles i 2005. Som udgangspunkt fordeles
FGK-tilladelserne på baggrund af landbru-
gernes areal med FGK-afgrøder i 2003.

Der er fortrykt en vejledende FGK-kvote på
ansøgningsskemaet om enkeltbetaling
2005, der er udsendt af direktoratet i febru-
ar. Denne vejledende FGK-kvote er fortrykt
på grundlag af direktoratets oplysninger om
dit areal med FGK-afgrøder i 2003. Oplys-
ningerne er hentet fra hektarstøtteansøgnin-
gen samt Danmarks Statistiks tælling af
grøntsager på friland og bærtællingen.

Hvis du ikke modtager en fortrykt FGK-
kvote på ansøgningsskemaet, men dyrkede
FGK-afgrøder i 2003, så skal dette doku-
menteres overfor direktoratet, hvis du
ønsker at få tildelt FGK-tilladelser. Du kan
læse mere i vejledningen til ansøgningsske-
maet om enkeltbetaling, side 45. Nævnte
vejledning indeholder også et bilag (bilag 1)
med afgrødekoder med oplysning om,
hvilke FGK-afgrøder, der kræver FGK-
tilladelse, for at der kan udbetales støtte for
arealet.

Bemærk, at ved fordeling af det nationale
loft for FGK-tilladelser sidestilles arealer
med FGK-afgrøder i 2003 med arealer, der
tildeles FGK-tilladelser via den nationale
reserve. Det betyder, at hvis det samlede
antal tildelte FGK-tilladelser på baggrund
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af FGK-produktionen i 2003 og antallet af
tildelte FGK-tilladelser fra den nationale
reserve overstiger loftet, så vil der ske en
forholdsvis nedskrivning af antallet af
tildelte FGK-tilladelser for alle landbrugere.
Først når alle ansøgninger om FGK-tilladel-
ser er modtaget og behandlet i direktoratet,
kan det konstateres, om der vil ske en
nedskrivning. Dette betyder, at der i givet
fald også kan forekomme en nedskrivning
af det antal FGK-tilladelser, du får fra
reserven.

Bemærk omvendt, at hvis der efter oven-
nævnte tildeling er yderligere tilladelser til
rådighed under loftet, vil disse blive fordelt
til de landbrugere, der havde udvidet FGK-
produktionen i 2004 i forhold til i 2003. I
givet fald vil en eventuel tildeling fra den
nationale reserve blive modregnet i det
antal FGK-tilladelser, du kan få for dit
2004-areal med FGK-afgrøder.

Udnyttelse af betalingsrettigheder
Der gælder særlige regler for udnyttelse af
betalingsrettigheder, som helt eller delvist
er tildelt fra den nationale reserve. Dette
indebærer blandt andet, at de betalingsret-
tigheder, hvortil du får knyttet dine FGK-
tilladelser, skal udnyttes i hvert af de 5
følgende år. Denne udnyttelse kan godt ske
på arealer, hvor der ikke dyrkes FGK-
afgrøder. Du kan læse mere om dette i
Supplement til vejledningen om enkeltbeta-
lingsordningen, december 2004, side 25 –
26.

Definitioner:
Ved en FGK-bedrift forstås en bedrift,
hvor hele eller en del af arealet har været
anvendt til produktion af FGK-afgrøder i
2003.

Ved en del af en FGK-bedrift forstås der
jord og bygninger, som udgjorde en del af
en bedrift med produktion af FGK-afgrøder
i 2003.

Betingelser for at søge fra
den nationale reserve?¨

Du kan søge om FGK-tilladelser, hvis du er
omfattet af et ”særligt tilfælde”. Der skelnes
mellem følgende 4 typer af ”særlige tilfæl-
de”:

Landbrugere, der senest 15. maj 2004 havde
1. investeret i produktionskapacitet inden-

for FGK-sektoren

eller landbrugere, der

2. har haft langtidsbortforpagtet deres
bedrift med FGK-produktion i en samlet
periode på mindst 5 år, som løb henover
2003, og hvor forpagtningsaftalen
ophører inden 21. april 2005

3. senest 21. april 2005 som arv eller
forskud på arv har erhvervet en bedrift
med FGK-produktion, der var
bortforpagtet i 2003

4. i perioden fra 1. januar 2004 til 15. maj
2004 har indgået en langtidsforpagtning
(mindst 5 år) af en bedrift med FGK-
produktion.

Bemærk, at forpagtning og bortforpagtning
af jord alene uden relevante driftsbygninger
(fx drivhuse m.v.) ikke kan berettige til
tildeling af FGK-tilladelser fra den nationa-
le reserve.

Force majeure
Hvis du har været udsat for force majeure
eller usædvanlige omstændigheder, kan du
ikke søge via den nationale reserve. Du skal
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sammen med ansøgningen om enkeltbeta-
ling sende dokumentation for de særlige
omstændigheder. Dokumentationen kan fx
være en lægeattest. Du kan læse mere om
force majeure side 43 i Vejledning om
enkeltbetalingsordningen, august 2004.

Hvem kan søge om tildeling
af FGK-tilladelser?

Betingelser der gælder for alle typer af
tilfælde
For at søge om FGK-tilladelser fra den
nationale reserve til dine betalingsrettighe-
der i 2005, skal du både opfylde nogle
generelle betingelser, der gælder for alle
typer af ”særlige tilfælde”, som din bedrift
falder ind under, og alle specifikke betingel-
ser, der er knyttet til den eller de typer af
tilfælde, som du søger FGK-tilladelser for.

Opfylder du betingelserne, kan du søge om
FGK-tilladelser fra den nationale reserve i
2005.

For alle typer gælder følgende:
- Der er fastsat et minimumsareal på 2
ha for ansøgninger til den nationale reserve.
Det betyder, at din ansøgning til den natio-
nale reserve kun kan imødekommes, hvis
du kan tildeles mindst 2 FGK-tilladelser
svarende til støtte til 2 ha med FGK-afgrø-
der.

Du kan læse om beregningen af antal FGK-
tilladelser i afsnittene nummereret 1-4
under afsnittet Betingelser for hvert af de
særlige tilfælde.

- Har du i forbindelse med køb af en bedrift
eller jord, hvorpå der var FGK-produktion i
2003, fået overdraget en vejledende FGK-
kvote med ret til at søge om tildeling af

FGK-tilladelser via en privatretlig kontrakt,
skal dette antal tilladelser modregnes i det
antal tilladelser, du kan få tildelt fra den
nationale reserve.

- Har du overdraget en vejledende FGK-
kvote via en privatretlig kontrakt, kan du
ikke søge om tildeling af FGK-tilladelser fra
reserven.

- Opfylder du betingelserne for flere af de
”særlige tilfælde”, vil du få tildelt FGK-
tilladelser med anvendelse af den bestem-
melse, der giver det højste antal FGK-
tilladelser.

Hvordan søger du?

Du skal bruge det ansøgningsskema, direk-
toratet har udarbejdet. Ansøgningsskemaet
kan fås ved henvendelse til direktoratet eller
på direktoratets hjemmeside:
www.landbrugsreform.dk. Se side 12,
afsnittet Ansøgning i 2005.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken ”An-
søger” og pkt. 4 i ansøgningsskemaet.

Hvis du har indgået en privatretlig kontrakt
om overdragelse af en vejledende FGK-
kvote, skal du anføre dette i pkt. 3 i ansøg-
ningsskemaet.

Bemærk, at du skal anføre ansøgningsnum-
mer (EB 05 ansøgningsnummeret) fra
enkeltbetalingsordningen øverst på skema-
et. De fleste landbrugere har modtaget et
fortrykt ansøgningsskema til enkeltbeta-
lingsordningen. Det ansøgningsnummer,
der er fortrykt øverst på skemasiderne, skal
du således anføre på skemaet til den natio-
nale reserve.
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Hvis du ikke har modtaget et fortrykt
ansøgningsskema, skal du ikke udfylde
denne rubrik.

Bemærk også, at vejledningens afsnit 2 – 4
svarer til pkt. 2 i ansøgningsskemaet.

Betingelser for hvert af de
særlige tilfælde

1. Investering i udvidet produk-
tionskapacitet inden for FGK-
sektoren

Nedenstående betingelser skal alle være
opfyldt for, at du kan få tildelt FGK-tilla-
delser på baggrund af en investering.

Bemærk, at investeringsudgifter afholdt
inden 1. januar 2000 ikke kan tages i be-
tragtning, ligesom investeringer, der er taget
i brug i 2003 og har udløst tildeling af en
vejledende FGK-kvote ikke tages i betragt-
ning. Den vejledende FGK-kvote fremgår
af det fortrykte ansøgningsskema til enkelt-
betaling 2005.

Det er en betingelse, at der er tale om en
investering i en udvidelse af produktionska-
paciteten.

Investeringen skal vedrøre de produktions-
områder, der har medført en forøgelse af dit
areal med FGK-afgrøder efter 2003. Du kan
altså ikke få tildelt FGK-tilladelser for
investeringer, der kun vedrører effektivise-
ring af din produktion. Du kan således ikke
få tildelt FGK-tilladelser fra den nationale
reserve, hvis du har investeret i modernise-
ring af produktionen, men ikke har udvidet
arealet med FGK-afgrøder.

Startdato for investeringen
Det er et krav, at investeringen er påbegyndt
senest 15. maj 2004. Det betyder, at inve-
steringen fysisk skulle være påbegyndt
senest denne dato, eller at der som mini-
mum på denne dato forelå en økonomisk
bindende aftale for investeringen. Det vil
eksempelvis sige en bindende aftale med
håndvækerker/entreprenør og/eller en
faktura, der dokumenterer, at investeringen
er påbegyndt senest 15. maj 2004.

Bemærk, at hverken optagelse af lån,
byggetilladelse eller miljøtilladelse bliver
anset for at være en bindende aftale.

Investeringsbeløb og krav om realøkono-
misk sammenhæng mellem investeringen og
produktionsudvidelsen på mindst 20 pct.
Investeringen skal omfatte et samlet beløb
på mindst 30.000 kr. ekskl. moms. Det er
en betingelse, at de udgifter, der medregnes,
er direkte relateret til produktionsudvidel-
sen af primærproduktionen på bedriften i
form af udvidelse af arealet med FGK-
produktion. Det vil sige, at investeringer i
forarbejdning og omsætning, fx i form af
anparts- eller andelsbeviser el. lign. ikke
kan medregnes.

Hvad kan du medregne
Kravet om en realøkonomisk sammenhæng
mellem investering og produktionsudvidel-
se betyder bl.a., at du kan medregne udgif-
ter til køb af en ejendom med FGK-produk-
tion, jord, udplantningsmateriale til fleråri-
ge støtteberettigede afgrøder som fx bærbu-
ske, udvidelse af opbevaringskapacitet på
bedriften til den øgede produktion samt til
materialer og håndværkere.
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Hvis investeringen omfatter fx udvidelse af
lagerkapacitet til FGK-afgrøder, skal den
planlagte udvidelse af FGK-arealet fremgå
af en investeringsplan.

Du kan ikke medregne udgifter til fx en
traktor eller udvidelse af opbevaringskapa-
citet til andre afgrøder end FGK-afgrøder.

Endelig kan du kan ikke medregne udgifter
til eget arbejde, vedligeholdelse, drift samt
leje af jord eller bygninger.

Ved vedligeholdelse forstås bl.a. udskiftning
af nedslidt inventar eller andet bygningsre-
lateret udstyr. Ved drift forstås bl.a. udgifter
til indkøb af frø, udsæd, læggekartofler og
udskiftning af bærbuske eller planter som
en del af den almindelige drift, forsikringer
mv.

Krav om produktionsudvidelse på mindst 20
pct.
Det er en betingelse for tildeling af FGK-
tilladelser, at investeringen medfører en
udvidelse af produktionskapaciteten på
mindst 20 pct. målt i antal ha med FGK-
afgrøder. Dette krav vil blive vurderet på
baggrund af dit antal ha med FGK-afgrøder
i 2003 sammenlignet med den del af dit
udvidede areal med disse afgrøder på
ansøgningstidspunktet 21. april 2005, der
kan relateres til investeringen.

Hvis investeringen udelukkende omfatter
køb af jord, vil kravet om produktionsudvi-
delse på 20 pct. blive vurderet på baggrund
af dit areal med FGK-afgrøder i 2004.

Tager du investeringen i brug efter 21. april
2005, skal du også søge i 2005, da alle

FGK-tilladelser tildeles i 2005. Direktoratet
vil i denne situation foretage en individuel
vurdering af ansøgningen.

Sådan bliver dit antal FGK-tilladelser
beregnet
Du kan højst få tildelt et antal FGK-tilladel-
ser beregnet som forskellen mellem dit
antal ha med FGK-afgrøder i 2003 og pr.
21. april 2005. Tildelingen er dog betinget
af, at det fremgår af dokumentationen for
investeringen, at denne er årsag til udvidel-
sen af arealet pr. 21. april 2005. Hvis det
fremgår af dokumentationen, at udvidelsen
af arealet, der er relateret til investeringen,
er mindre end det angivne areal pr. 21. april
2005, vil det lavere areal danne grundlag
for beregningen.

Eksempel 1:
Du har før 15. maj 2004 investeret i stiklin-
ger til bærbuske, der udplantes i efteråret
2004 på 3 ha. På ansøgningstidspunktet 21.
april 2005 anmelder du også et udvidet
areal på 6 ha med fx spisekartofler. Det er i
den situation kun det udvidede areal med
bærbuske på 3 ha, der kan danne grundlag
for beregning af tildeling af FGK-tilladelser
fra reserven, herunder om du opfylder
kravet om en produktionsudvidelse på 20
pct.

Hvis investeringen kun omfatter køb af
jord, vil beregningen blive foretaget på
grundlag af dit areal med FGK-afgrøder i
2004. Der gælder de samme krav til doku-
mentation som allerede beskrevet. Der kan
således højst tildeles et antal tilladelser, der
svarer til det antal hektar, du har købt og
dyrker med FGK-afgrøder i 2004.

Hvis investeringen kun delvist er taget i
brug pr. 21. april 2005 kan direktoratet
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foretage en individuel vurdering på grund-
lag af den foretagne investering. Det vil
bl.a. indgå i vurderingen, om den planlagte
produktionsudvidelse klart fremgår af
investeringsplanen, som skal indsendes
sammen med ansøgningen. Planen skal
være udarbejdet senest 15. maj 2004.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 1 ”Investering” i
ansøgningsskemaet. ”Investeringens start-
dato” kan angives som fx fakturadato. Hvis
du ikke har afholdt udgifter før 15. maj
2004, skal du fx skrive datoen for indgåelse
af en kontrakt om investeringen.

På ansøgningsskemaet i rubrikken ”Arten af
investeringen”, skal du afkrydse, hvilken
type af udgifter, investeringen omfatter.

Du skal medsende en plan for investerin-
gen, der er udarbejdet senest 15. maj 2004,
som dokumentation for sammenhængen
mellem investeringen og produktionsudvi-
delsen,. Du skal også medsende et skema
med opgørelse over udgifterne. Denne
opgørelse skal attesteres af en registreret
eller statsautoriseret revisor eller af en
landøkonomisk konsulent.

Bemærk, at du ikke skal medsende kopi af
faktura med mindre direktoratet efterfølgen-
de anmoder om dette.

Under ”Antal ha med FGK-afgrøder i
2003” skal du anføre din vejledende FGK-
kvote. Har du ikke en sådan, fordi du ikke
producerede FGK-afgrøder i 2003, skal du
skrive 0.

Under ”Forøgelsen af antal ha med FGK-
afgrøder som følge af investeringen” skal

du anføre det antal ha, du dyrker med FGK-
afgrøder, som en direkte følge af investerin-
gen, når denne er taget i brug. Dette antal
hektar skal fremgå af den plan for investe-
ringen, du medsender som dokumentation.
Vær opmærksom på at tallet skal udgøre
mindst 20 pct. af din vejledende FGK-
kvote.

2. Bortforpagtet FGK-bedrift i
2003

Hvis din FGK-bedrift eller en del af din
FGK-bedrift har været bortforpagtet, eller
du senest 15. maj 2004 har købt en FGK-
bedrift, der har været bortforpagtet, kan du
søge om tildeling af FGK-tilladelser fra den
nationale reserve. Det er en betingelse, at
forpagtningsaftalen ophører senest 21. april
2005, og at du selv indleder eller udvider
din produktion inden et år efter forpagtning-
saftalens udløb.

Det er yderligere en betingelse, at forpagt-
ningsaftalen

• har haft en samlet løbetid på mindst
5 år

• udløber efter 2003
• ikke tidligere har været fornyet.

Sidstnævnte betyder, at du ikke kan få
tildelt FGK-tilladelser, hvis din forpagt-
ningsaftale har været forlænget, eller hvis
du på et tidspunkt har indgået en aftale med
en ny forpagter. Dette gælder uanset, hvor-
når fornyelsen eller forlængelsen er sket.

Bemærk, at hvis bortforpagtningen alene
omfatter jord uden relevante driftsbygnin-
ger (fx drivhuse m.v.), kan der ikke tildeles
FGK-tilladelser fra den nationale reserve.
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Bemærk, at du ikke kan få tildelt FGK-
tilladelser via denne bestemmelse, hvis du
har erhvervet bedriften efter 15. maj 2004.

Sådan bliver dit antal FGK-tilladelser
beregnet
Hvis ansøgningen vedrører en hel bedrift,
vil det samlede antal FGK-tilladelser, du
kan tildeles, blive fastlagt på grundlag af
det FGK-areal, den tidligere forpagter
havde på bedriften i 2003.

Vedrører ansøgningen en del af en bedrift,
vil beregningen af det samlede antal FGK-
tilladelser, du kan tildeles, også tage ud-
gangspunkt i forpagterens FGK-areal i
2003. Da det bortforpagtede areal i denne
situation kun udgjorde en procentdel af
forpagters samlede areal i 2003, vil du højst
kunne få tildelt et antal FGK-tilladelser, der
udgør samme procentdel af forpagterens
samlede areal med FGK-afgrøder i 2003.

Eksempel 2:
Det returnerede areal havde 10 ha med
FGK-afgrøder i 2003. Du dyrkede selv 10
ha med FGK-afgrøder i 2003 (vejledende
FGK-kvote). På ansøgningstidspunktet 21.
april 2005 anmelder du et FGK-areal på 25
ha. Fra den nationale reserve kan du kun få
tildelt forskellen mellem 2005 og 2003
arealet, hvilket udgør 15 ha (25 ha – 10
ha). Du kan dog i denne situation højst få
tildelt FGK-tilladelser fra reserven svaren-
de til forpagterens areal med FGK-afgrøder
i 2003, hvilket er 10 ha. Du kan derfor højst
tildeles 10 FGK-tilladelser fra den nationa-
le reserve.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 2 rubrik A og B på
ansøgningsskemaet. I rubrik A skal du

afkrydse, om der har været tale om en hel
bedrift eller en del af en bedrift. Hvis
sidstnævnte er tilfældet, skal du yderligere
oplyse samtlige marknumre og tilhørende
bloknumre enten i pkt. 3 eller på en selv-
stændig liste.

I rubrik B skal du sætte kryds ved ”hele
eller en del af min bedrift med FGK-afgrø-
der var bortforpagtet i 2003”.

Du skal medsende dokumentation i form af
kopi af forpagtningsaftalen.

3. Arvet eller fået som forskud på
arv en bedrift med  FGK-produk-
tion, der var bortforpagtet i 2003

Du kan søge under denne bestemmelse,
hvis du i perioden 1. januar 2004 – 21. april
2005 har erhvervet en FGK-bedrift eller en
del deraf ved arv eller forskud på arv fra en
landbruger, der er blevet pensioneret fra
landbrugserhvervet eller er afgået ved
døden.

Det er en betingelse, at bedriften har været
bortforpagtet til tredjeperson i 2003.

Bemærk, at hvis bortforpagtningen alene
omfatter jord uden relevante driftsbygnin-
ger (fx drivhuse m.v.), kan der ikke tildeles
FGK-tilladelser fra den nationale reserv

Sådan bliver dit antal FGK-tilladelser
beregnet
Hvis ansøgningen vedrører en hel bedrift,
vil det samlede antal FGK-tilladelser, du
kan tildeles, blive fastlagt på grundlag af
det FGK-areal, den tidligere forpagter
havde på bedriften i 2003.
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Vedrører ansøgningen en del af en bedrift
vil beregningen af det samlede antal FGK-
tilladelser, du kan tildeles, også tage ud-
gangspunkt i forpagterens FGK-areal i
2003. Da det bortforpagtede areal i denne
situation kun udgjorde en procentdel af
forpagters samlede areal i 2003, vil du højst
kunne få tildelt et antal FGK-tilladelser, der
udgør samme procentdel af forpagterens
samlede areal med FGK-afgrøder i 2003.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 2 rubrik A og B på
ansøgningsskemaet. I rubrik A skal du
afkrydse, om der har været tale om en hel
bedrift eller en del af en bedrift. Hvis
sidstnævnte er tilfældet, skal du yderligere
oplyse samtlige marknumre og tilhørende
bloknumre enten i pkt. 3 eller på en selv-
stændig liste.

I rubrik B skal du sætte kryds ved ”jeg har
arvet eller som forskud på arv fået en hel
eller en del af en bedrift med FGK-produk-
tion, der var bortforpagtet i 2003”.

Du skal medsende dokumentation i form af
kopi af forpagtningsaftale samt kopi af
skifteretsattest eller kopi af ”Anmeldelse af
gaveafgift”.

4. Forpagtning af en FGK-bedrift

Du kan søge om tildeling af FGK-tilladelser
under denne bestemmelse, hvis du i
perioden fra 1. januar 2004 til 15. maj
2004 har forpagtet en bedrift eller en del af
en bedrift, hvor der var en produktion af
FGK i 2003. Du kan også søge om FGK-
tilladelser, hvis du har indgået forpagtning-
saftalen i slutningen af 2003 uden at have
fået tildelt en vejledende kvote.

Det er en betingelse, at forpagtningsaftalen
er indgået for en samlet periode på mindst 5
år.

Bemærk, at hvis forpagtningen alene
omfatter jord uden relevante driftsbygnin-
ger (fx drivhuse m.v.), kan der ikke tildeles
FGK-tilladelser fra den nationale reserve.

Sådan bliver dit antal FGK-tilladelser
beregnet
Hvis ansøgningen vedrører en hel bedrift,
vil det samlede antal FGK-tilladelser, du
kan tildeles, blive fastlagt på grundlag af
det FGK-areal, den tidligere forpagter
havde på bedriften i 2003.

Vedrører ansøgningen en del af en bedrift
vil beregningen af det samlede antal FGK-
tilladelser, du kan tildeles, også tage ud-
gangspunkt i forpagterens FGK-areal i
2003. Da det bortforpagtede areal i denne
situation kun udgjorde en procentdel af
forpagters samlede areal i 2003, vil du højst
kunne få tildelt et antal FGK-tilladelser, der
udgør samme procentdel af forpagterens
samlede areal med FGK-afgrøder i 2003.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 2 rubrik A og B på
ansøgningsskemaet. I rubrik A skal du
afkrydse, om der har været tale om en hel
bedrift eller en del af en bedrift. Hvis
sidstnævnte er tilfældet, skal du yderligere
oplyse samtlige marknumre og tilhørende
bloknumre enten i pkt. 3 eller på en selv-
stændig liste.
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I rubrik B skal du sætte kryds ved ”jeg efter
2003 har forpagtet en hel eller en del af en
bedrift med FGK-produktion”

Du skal medsende dokumentation i form af
kopi af forpagtningsaftalen.

Ansøgning i 2005

Ansøgningen skal indsendes separat, dvs.
ikke sammen med din ansøgning om  en-
keltbetaling 2005. Den skal være modtaget i
Direktoratet for FødevareErhverv senest 21.
april 2005.

Bemærk, at ansøgninger, der modtages
efter denne dato, vil blive afvist.

Ansøgningen skal sendes til:

Direktoratet for FødevareErhverv
Postbox 2455
Nyropsgade 30
DK - 1780 København V.

Mærk kuverten ”Den nationale reserve –
FGK”.

Du modtager en bekræftelse fra direktora-
tet, når vi har modtaget din ansøgning. Du
vil endvidere få besked, når din ansøgning
er behandlet.

Postkvittering
Du bør altid få udstedt en postkvittering
for almindeligt brev hos Post Danmark, når
du sender ansøgningen. Hvis ansøgningen
skulle gå tabt, accepterer Direktoratet for
FødevareErhverv din postkvittering fra Post
Danmark sammen med en udfyldt kopi af
ansøgning og eventuelle bilag som doku-
mentation for, at du har indsendt ansøgnin-
gen.
Postkvitteringen skal være forsynet med
afsender, poststempel og en dato, der i 2005

ikke kan være senere end onsdag den 20.
april 2005, hvis ansøgningen skal betragtes
som rettidigt modtaget.

Mere information

Andre vejledninger 2005

Bemærk, at der er en separat vejledning om
mulighederne for at søge om tildeling af
kvægtillæg til betalingsrettighederne i 2005.
Vejledning om ansøgning til den nationale
reserve 2005 – kvæg- og mælketillæg kan
rekvireres hos direktoratet eller på
www.landbrugsreform.dk

Vejledning om enkeltbetalingsordningen.
Landbrugsreform 2005. August 2004

Supplement til Vejledning om enkeltbeta-
lingsordningen. Landbrugsreform 2005.
December 2004.

Vejledning til ansøgning om enkeltbetaling
2005, Støtte til særlige rettigheder, Ansøg-
ning om betalingsrettigheder, Gødnings-
planlægning: Kvælstofkvote og efterafgrø-
der, Indberetning om økologi og miljøbetin-
get tilskud.

Ansøgning i 2006

Denne vejledning omhandler ikke mulighe-
derne og betingelserne for at søge om
tildeling af betalingsrettigheder fra den
nationale reserve fra 2006 og fremefter
inden for andre områder end FGK-sektoren.
Du kan også læse om den nationale reserve
i Supplement til vejledningen om enkeltbe-
talingsordningen, december 2004, side 25 –
28.
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Retsgrundlaget

Du kan se EU-reglerne for enkeltbetalings-
ordningen i bilag 5, side 39 i Supplement til
Vejledning om enkeltbetalingsordningen.
Landbrugsreform 2005 fra december 2004.

Danske retsregler for enkeltbetalingsord-
ningen
Bekendtgørelse nr. 1514 af 22. december
2004 om direkte støtte til landbrugere efter
enkeltbetalingsordningen.

Bekendtgørelse nr. 1519 af 22. december
2004 om kontrol med krydsoverensstem-
melse i forbindelse med direkte støtte til
landbrugere.

Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004
af lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsord-
ninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndi-
gelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 507 af 23. juni 1999 om
administration af og kontrol med Det Euro-
pæiske Fællesskabs forordninger om mar-
kedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Bekendtgørelse nr. 1127 af 13. december
2002 om Direktoratet for FødevareErhvervs
opgaver og beføjelser.
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Til notater:
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