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Indledning

Kvægtillæg
Denne vejledning beskriver betingelser-
ne for at få tildelt et kvægtillæg fra den
nationale reserve i 2005. Vejledningen
forklarer også, hvordan ansøgningsske-
maet til den nationale reserve 2005 skal
udfyldes.

I 2005 anvendes den nationale reserve
udelukkende til tildeling af tillæg til de
betalingsrettigheder, som du får tildelt
under enkeltbetalingsordningen i 2005.

Mælketillæg
Du kan også i visse tilfælde søge om et
mælketillæg. Vejledningen beskriver disse
tilfælde på side 11 og 12.

Kvægtillæg og eventuelt mælketillæg bliver
fordelt på de betalingsrettigheder, som du
får tildelt i 2005, dog ikke på eventuelle
udtagningsrettigheder.

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

Toldning af kvægtillæg
Reglerne for toldning af kvægtillæg gæl-
der også for tillæg fra den nationale reserve,
jf. side 6-8 i Supplement til Vejledning om
enkeltbetalingsordningen, december 2004.

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 enkeltbetaling 2005, jf. side 13.

Udnyttelse af betalingsrettigheder
Der gælder særlige regler for udnyttelse af
betalingsrettigheder, som helt eller delvis er
tildelt fra den nationale reserve. Du kan
læse mere om dette, side 25-26 i Supple-
ment til Vejledning om enkeltbetalingsord-
ningen, december 2004.

Definitioner
Ved en kvægbedrift forstås en bedrift
med en produktion, som har ført til et
kvægtillæg for referenceperioden 2000-
2002.

Ved overtagelse af en del af en kvægbe-
drift forstås der, jord og bygninger, som
udgør en del af den bedrift overdrageren
rådede over i referenceperioden 2000-2002.

Betingelser for at søge fra
den nationale reserve

Du kan søge om et kvægtillæg til dine
betalingsrettigheder. Din bedrift skal falde
ind under mindst en af følgende 5 typer af
”særlige tilfælde”:

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

for oksekødssektoren
2. omstillet deres produktion fra mælke-

produktion til anden kvægproduktion

eller landbrugere, der

3. har haft langtidsbortforpagtet (mindst 5
år) deres kvægbedrift i referenceperio-
den 2000-2002 og hvor forpagtningsaft-
alen ophører inden 21. april 2005

4. senest 21. april 2005 som arv eller
forskud på arv har erhvervet en kvægbe-
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drift, der var bortforpagtet i hele refe-
renceperioden

5. i perioden fra 1. januar 2003 til 15. maj
2004 havde indgået en langtidsforpagt-
ning (mindst 5 år) af en kvægbedrift

Bemærk, at bortforpagtning af jord uden
relevante driftsbygninger (staldbygninger
m.v.) ikke kan berettige til et kvægtillæg fra
den nationale reserve.

Bemærk også, at det kun er i 2005 at du
kan søge om tildeling fra den nationale
reserve på baggrund af en investering
(tilfælde 1).

Tilsvarende kan du kun i 2005 søge om et
kvægtillæg, hvis din bedrift er omfattet af
tilfælde 2 eller 5. Hvis din bedrift er omfat-
tet af tilfælde 3 eller 4 og forpagtningsaft-
alen udløber senest 21. april 2005 kan du
kun søge i 2005.

Mælketillæg
Du kan kun søge om et mælketillæg, hvis
din bedrift er omfattet af tilfælde 3 eller 4,
og mælkekvoten har været bortforpagtet
med bedriften.

Force majeure
Hvis du har været udsat for force majeure
eller usædvanlige omstændigheder, kan du
ikke søge fra den nationale reserve. Du skal
derimod sammen med ansøgningen om
enkeltbetaling sende dokumentation for de
særlige omstændigheder. Dokumentation
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 kvægtillæg?

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

For alle typer gælder følgende:
- Der er fastsat et minimumsbeløb på
5.000 kr. for tildelinger fra den nationale
reserve. Det betyder, at du kun kan få et
kvægtillæg fra den nationale reserve, hvis
den samlede værdi af tildelingen udgør
mindst 5.000 kr.

Du kan læse om beregningen af kvægtillæg
i hvert underafsnit 1-5 under afsnittet
Betingelser for hvert af de ”særlige tilfæl-
de”.

- Hvis du har fået overdraget et kvægtillæg
via en privatretlig kontrakt, skal dette
kvægtillæg modregnes det beløb, du kan få
tildelt fra reserven. Har du overdraget et
kvægtillæg via en privatretlig kontrakt, kan
du ikke søge om kvægtillæg fra reserven.

- Opfylder du betingelserne for flere typer
af ”særlige tilfælde”, vil du kun få tildelt et
tillæg. Det tillæg, du får tildelt, vil være det
tillæg, der har den højeste værdi.
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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 13,
afsnittet Ansøgning i 2005.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansø-
ger samt pkt. 4 og pkt. 6 i ansøgningsske-
maet.

Bemærk, at du skal anføre ansøgningsnum-
meret fra enkeltbetalingsordningen (EB 05)
øverst på skemaet. De fleste landbrugere
har modtaget et fortrykt ansøgningsskema
til enkeltbetalingsordningen. Det ansøg-
ningsnummer, der er fortrykt øverst på
skemasiderne, skal du anføre på skemaet til
den nationale reserve.

Hvis du ikke har modtaget et fortrykt
ansøgningsskema, skal du ikke udfylde
denne rubrik.

Bemærk også, at vejledningens afsnit 1-2
svarer til de numre, der er anvendt i ansøg-
ningsskemaet. Vejledningens afsnit 3-5
svarer til ansøgningsskemaets punkt 3.

Betingelser for hvert af de
særlige tilfælde

1. Investering i udvidet produkti-
onskapacitet i præmieberettiget
oksekødsproduktion

Nedenstående betingelser skal alle være
opfyldt for, at du kan få tildelt et kvægtillæg
på baggrund af en investering.

Du skal indsende din ansøgning i 2005,
uanset om du har taget din investering i
brug inden ansøgningsfristen 21. april
2005, eller du først tager investeringen i
brug efter denne frist. Ansøgningen skal
være modtaget i direktoratet senest 21. april
2005.

Der er fastsat et minimumsbeløb på 5.000
kr. i beregnet kvægtillæg for tildelinger på
baggrund af foretagne investeringer fra den
nationale reserve.

Bemærk, at investeringsudgifter afholdt
inden 1. januar 2000 ikke kan tages i be-
tragtning.

Bemærk også, at hvis din investering er
foretaget i perioden fra 1. januar 2000 til
31. december 2002 og den allerede har
givet sig udslag i et forhøjet kvægtillæg kan
du kun få tildelt yderligere tillæg fra reser-
ven hvis din produktion i 2004 er 20 pct.
højere end gennemsnittet af referenceperio-
den målt i SK.

Investeringen skal vedrøre de produktions-
områder, der kunne have medført en for-
øgelse af antal husdyrpræmier. Der medreg-
nes de præmier, som indgår i beregning af
kvægtillægget under enkeltbetalingsordnin-
gen, jf. Vejledning om beregning af forelø-
bigt kvægtillæg, september 2004.

Det er yderligere en betingelse, at der er
tale om en investering i en udvidelse af
produktionskapaciteten. Det betyder, at du
ikke kan få tildelt et kvægtillæg på bag-
grund af investeringer i en effektivisering af
din produktion.

Du kan således ikke få tildelt et kvægtillæg
fra reserven, hvis du har investeret i nyt
inventar, men har et uændret antal dyr.
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Startdato for investeringen
Det er et krav, at investeringen blev påbe-
gyndt senest 15. maj 2004. Det betyder, at
senest på denne dato skulle investeringen
være påbegyndt eller som minimum skulle
der foreligge en økonomisk bindende aftale
for investeringen. Det vil sige en bindende
aftale med håndværker/entreprenør og/eller
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 65.000 kr. ekskl. moms. Det er
en betingelse, at de udgifter, der medregnes,
er direkte relateret til produktionsudvidel-
sen i primærproduktionen.

Hvad kan du medregne
Kravet om en realøkonomisk sammenhæng
mellem investeringen og produktionsudvi-
delsen betyder, at du kun kan medregne
udgifter til køb af kvægejendom, jord,
ammekøer og kvier, præmierettigheder for
ammekøer, investering i udvidelse af stald-
kapacitet, herunder staldbygninger og
inventar samt håndværkerudgifter. Investe-
ring i jord kan dog kun medregnes, hvis du
kan dokumentere, at der er en direkte
sammenhæng mellem jordkøbet og produk-
tionsudvidelsen. Denne sammenhæng kan
være ud fra harmonibestemmelserne eller
foderbehov.

Du kan ikke medregne udgifter til investe-
ringer i foderlader, halmlader, gyllebeholde-

re, malkeanlæg (malkekarruseller og malke-
stalde), mælkekvote, malkekøer, handyr,
foderblandingsanlæg, strømaskiner, fejema-
skiner, traktorer og lign.

Du kan heller ikke medregne udgifter til fx
udvidelse af staldafsnit til svineproduktion
eller anden husdyrproduktion end kvæg.

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

Ved vedligeholdelse forstås bl.a. udskiftning
af nedslidt staldinventar, som fx drikke-
vandsforsyning mv. eller andet bygningsre-
lateret udstyr. Ved drift forstås bl.a. udgifter
til forsikringer,  indkøb af foder, eller
fodervogne, læssemaskiner mv.

Krav om en produktionsudvidelse på mindst
20 pct.
Det er en betingelse for tildeling af et kvæg-
tillæg, at udvidelsen af produktionskapaci-
teten er på 20 pct. målt i antal præmieberet-
tigede dyr omregnet til antal storkreatur
(SK) i et helt kalenderår.

Omregningen til SK sker efter samme me-
tode, som ved beregning af det foreløbige
kvægtillæg. Det betyder at mælkekvoten
alene indgår i beregningen af hvilket foder-
areal, der er til rådighed for handyrpræmier
m.v.

Det antal præmier, der er udbetalt i 2004,
bliver sammenlignet med det gennem-
snitlige antal præmier udbetalt i reference-
perioden 2000-2002, begge tal omregnet til
SK.

Bemærk, at hvis du ikke har modtaget
husdyrpræmier i referenceperioden 2000-
2002, opfylder du automatisk kravet om en
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20 pct.’s produktionsforøgelse, hvis du
har
• købt en kvægbedrift i perioden fra 1.

januar 2003 til 15. maj 2004 og
• har modtaget husdyrpræmier i 2004.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Der beregnes et kvægtillæg på baggrund af
de præmier, du har modtaget i 2004. Det
tillæg, du kan få tildelt fra den nationale
reserve, svarer til forskellen mellem dit
eventuelle kvægtillæg fra referenceperioden
og det tillæg, der er beregnet for 2004.

I de følgende eksempler er der regnet med
følgende præmiesatser omregnet til kvægtil-
læg:

- slagtepræmie, kvæg ca. 380 kr.
- ammekopræmie ca. 950 kr.
- handyrpræmie ca. 250 kr.

Eksempel 1:
En ammekoproducent har udvidet stalden
til køer og kvier og købt ammekorettigheder
for i alt 75.000 kr. SK-beregningen viser, at
antallet af præmieberettigede dyr omregnet
til SK er udvidet fra 30 SK i referenceperio-
den 2000-2002 til 50 SK i 2004 svarende til
en udvidelse på 20 SK. I referenceperioden
2000-2002 fik producenten udbetalt husdyr-
præmier for i gennemsnit 30 dyr og i 2004
for 50 dyr.

Kvægtillægget fra reserven kan beregnes på
følgende måde:
Kvægtillægget i referenceperioden 2000-
2002 er beregnet til 30.000 kr. Kvægtillæg-
get for 2004 bliver beregnet til 45.000 kr.
Ammekoproducenten får tildelt forskellen
på 15.000 kr. fra den nationale reserve.

Eksempel 2:
En mælkeproducent har som følge af en
investering på mindst 65.000 kr. i udvidelse
af sin stald øget antallet af malkekøer til
150 køer. SK-beregningen viser, at antallet
af malkekøer er udvidet fra 100 SK i refe-
renceperioden 2000-2002 til 150 SK i 2004
svarende til en udvidelse på 50 SK. Kravet
om en produktionsforøgelse på 20 pct. er
således opfyldt.

Kvægtillægget i referenceperioden 2000-
2002 er beregnet til 15.000 kr. og for 2004
beregnes tillægget til 22.600 kr. Mælkepro-
ducenten er derfor berettiget til et kvægtil-
læg fra reserven på ca. 7.600 kr.

Bemærk, at hvis landbrugeren kun havde
haft 120 SK i 2004 og dermed en udvidelse
på 20 SK ville kvægtillægget kun blive øget
med ca. 3.040 kr. Minimumskravet på 5.000
kr. i øget kvægtillæg er ikke opfyldt i dette
tilfælde.

Hvis du kun delvist har taget din investering
i brug i 2004, er det en betingelse for at få
tildelt en kvægtillæg i 2005, at du opfylder
kravet om at produktionsforøgelsen målt i
præmieberettigede dyr i forhold til referen-
ceperioden er på mindst 20 pct.

Hvis investeringen ikke er taget i brug i
2004, men først i 2005, tildeles der et
kvægtillæg i 2006 forudsat at produktions-
udvidelsen er på mindst 20 pct.

Justering af kvægtillægget i 2006
I 2006
bliver der foretaget en justering, på bag-
grund af de dyr, der kan være i de nye
stalde og som fremgår af investeringspla-
nen. Det er dog et krav, at produktionen i
2005 udvides svarende til planen.
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Hvis du i ansøgningsskemaet
• anfører en ibrugtagningsdato, der ligger

efter 31. december 2004 og
• har indsendt en plan, der viser den

samlede udvidelse af staldkapaciteten
efter gennemførelsen af investeringen,
og

• den faktiske produktionsudvidelse i
2005 mindst svarer til den planlagte

vil direktoratet i 2006 undersøge, om krave-
ne har været opfyldt. Forudsat at dette er
tilfældet, vil du modtage skriftlig meddelel-
se om en forhøjelse af kvægtillægget.

Ved justering af dit kvægtillæg i 2006 på
baggrund af antal dyr i 2005, indgår kun de
præmier, der er omtalt side 8, venstre
kolonne.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Er du i en af følgende situationer, at
• investeringen kun delvist er taget i brug

i 2004, eller at
• investeringen er taget i brug efter 1.

januar 2005

kan værdien af det tillæg, du får tildelt blive
justeret i 2006.

Justeringen vil ske på baggrund af den
udvidelse i produktionskapacitet, som
investeringen har medført. Du skal doku-
mentere udvidelsen i form af en udførlig
plan over investeringen, herunder hvor
mange dyr, der kan opstaldes.

Det er en forudsætning, at antal dyr på
bedriften og antal slagtninger i 2005 er
forøget tilsvarende. Direktoratet kontrolle-
rer antal dyr i CHR-registeret.
Eksempel 3:
I overensstemmelse med en investerings-
plan, der blev påbegyndt senest 15. maj

2004, udvides stalden med nye pladser til i
alt 70 malkekøer af to omgange med hver
35 nye staldpladser. Den første udbygning
gennemføres i 2004. Samtidig indsættes
flere handyr i en anden eksisterende stald,
uden at der er foretaget investeringer der.
Kravet om at investeringen mindst skal
omfatte et beløb på 65.000 kr. ekskl. moms
er opfyldt.

Kvægtillægget for 2004 er beregnet til ca.
5.320 kr.

Den sidste udvidelse kommer i 2005. Juste-
ringen af kvægtillægget i 2006 svarer til en
forhøjelse af kvægtillægget med 5.320 kr.
(35 SK x 40 pct. = 14 SK x 380 kr.). I ek-
semplet er der regent med udskiftningspro-
cent på 40 for køerne.

Der tildeles kun et kvægtillæg i 2005
forudsat, at 20 pct.’s kravet i forhold til
referenceperioden er opfyldt dette år. Hvis
dette ikke er tilfældet bliver der først tildelt
et kvægtillæg i 2006.

Bemærk, at det er en forudsætning for
justering af kvægtillægget, at produktionen
i 2005 forøges med 35 køer.

Bemærk også, at landbrugeren ikke kan få
et kvægtillæg til handyrene, medmindre der
også er investeret i denne produktion.
Tilsvarende bliver præmie for de kalve som
malkekøerne senere får, ikke medregnet i
kvægtillægget.

Kontrol
Hvis din investering kun delvist er taget i
brug i 2004, og du derfor ønsker dit kvæg-
tillæg justeret i 2006 på baggrund af din
investeringsplan, vil Plantedirektoratet fore-
tage fysisk kontrol på din bedrift. Kontrol-
len vil bl.a. omfatte, at betingelserne for til-
deling fra den nationale reserve er opfyldt.
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Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt.1, Investering, rubrik-
ken Dato for investeringen i ansøgningsske-
maet, dvs., at hvis du har afholdt udgifter
før 15. maj 2004, skal du anføre fakturada-
toen. Hvis du ikke har afholdt udgifter før
denne dato, skal du skrive datoen for indgå-
else af en kontrakt om byggeriet (investe-
ringen).

Du skal indsende dokumentation, fx i form
af en investeringsplan, for sammenhængen
mellem investeringen og produktionsudvi-
delsen samt et skema med opgørelse over
udgifterne. Udgiftsopgørelsen skal atteste-
res af en registreret eller statsautoriseret
revisor eller af en landøkonomisk konsu-
lent. Skema til opgørelse af udgifter og
revisorerklæring udsendes sammen med
ansøgningsskemaet.

På ansøgningsskemaet for 2005 skal du i
rubrikken Arten af investeringen afkrydse
hvilke typer af udgifter, investeringen
omfatter.

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

Justering af kvægtillægget i 2006
Hvis investeringen er taget i brug således, at
produktionsudvidelsen kun delvist er gen-
nemført i 2004, og du ønsker en justering af
kvægtillægget i 2006, skal du desuden
angive det forventede antal dyr fordelt på
art efter investeringens ibrugtagelse. Oplys-
ningerne skal anføres i rubrikken Ibrugtag-
ning ikke afsluttet på ansøgningstidspunk-
tet. Dette antal dyr skal også fremgå af
investeringsplanen.
Hvis investeringen kun delvist er taget i
brug på ansøgningstidspunktet, skal der
indsendes en investeringsplan, som skal
være udarbejdet senest 15. maj 2004, med

ansøgningsskemaet for 2005. Planen skal
vise den forventede kapacitetsudvidelse.

2. Omstilling fra mælkeproduktion
til præmieberettiget oksekødspro-
duktion

Du kan få tildelt et kvægtillæg, hvis du i
referenceperioden eller senest 15. maj 2004
har omstillet fra mælkeproduktion til am-
mekoproduktion og/eller specialiseret
handyrproduktion.

Der er fastsat et minimumsbeløb på 5.000
kr. i beregnet kvægtillæg for tildelinger på
baggrund af omstilling fra mælkeprodukti-
on til præmieberettiget oksekødsproduktion
fra den nationale reserve.

Det er en betingelse, at du har solgt hele din
mælkekvote det år, hvor du omstiller, dog
senest 15. maj 2004. Dette krav er ikke
opfyldt, hvis din mælkekvote blev solgt på
majbørsen i 2004 eller senere.

Bemærk, at hvis du har omstillet din pro-
duktion fra mælkeproduktion til præmiebe-
rettiget oksekødsproduktion skal du søge i
2005, dvs. at din ansøgning skal være
modtaget i direktoratet senest 21. april
2005.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Der beregnes et kvægtillæg på baggrund af
de præmier, du har modtaget i 2004. Det
tillæg, du får tildelt fra den nationale reser-
ve, svarer til forskellen mellem dit eventu-
elle kvægtillæg fra referenceperioden og det
tillæg, der er beregnet for 2004.

Eksempel 4
En landbruger har i efteråret 2002 solgt sin
mælkekvote og omstillet til kødkvægspro-
duktion. Landbrugerens kvægtillæg for
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referenceperioden 2000-2002 er beregnet til
15.000 kr. I 2004 har landbrugeren modta-
get 35.000 kr. i ammeko- og slagtepræmier
og 15.625 kr. i handyrpræmier. Kvægtillæg-
get for 2004 beregnes med 64 pct. af de
35.000 kr. og 16 pct. af de 15.625 kr.,
hvilket giver 24.900 kr. Der vil således blive
tildelt ca. 9.900 kr. (24.900 kr. – 15.000 kr.)
fra reserven.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet:
Du skal udfylde pkt. 2 på ansøgningsske-
maet.

Du skal indsende dokumentation i form af
en kopi af brevet fra Danske Mejeriers
Mælkeudvalg for salg af mælkekvoten.

3. Bortforpagtet kvægbedrift i
referenceperioden

Hvis din kvægbedrift eller en del af din
kvægbedrift inkl. bygninger har været
bortforpagtet, eller du senest 15. maj 2004
har købt en bedrift, der har været
bortforpagtet, kan du søge om tildeling af et
tillæg fra den nationale reserve i 2005. Det
er en betingelse, at forpagtningsaftalen
ophører senest 21. april 2005, og at du selv
indleder eller udvider din produktion inden
1 år efter forpagtningsaftalens udløb.

Det er yderligere en betingelse, at forpagt-
ningsaftalen
• har haft en samlet løbetid på minimum

5 år,
• har omfattet perioden fra 1. januar 2000

til 31. december 2002, dvs. hele referen-
ceperioden, og

• ikke tidligere har været fornyet.

Sidstnævnte betyder, at du ikke kan få
tildelt et kvægtillæg, hvis din forpagtnings-

aftale har været forlænget, eller hvis du på
et tidspunkt har indgået en aftale med en ny
forpagter. Dette gælder uanset hvornår
fornyelsen eller forlængelsen er sket.

Bemærk, at bortforpagtning af jord uden
relevante driftsbygninger (staldbygninger
m.v.) ikke kan berettige til et kvægtillæg fra
den nationale reserve.

Bemærk også, at du ikke kan få tildelt et
kvægtillæg, hvis du har erhvervet bedriften
efter 15. maj 2004.

Mælketillæg
Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, og
du endvidere har bortforpagtet en mælke-
kvote 31. marts 2005 sammen med bedrif-
ten, kan du få tildelt et mælketillæg.

Det er en betingelse, at:
• du får bedriften med mælkekvote tilba-

ge i perioden fra 1. til 21. april 2005, og
• det af forpagtningsaftalen fremgår, at

mælkekvoten var omfattet.

Mælketillægget vil blive beregnet på bag-
grund af mælkekvotens størrelse 31. marts
2005.

Bemærk, at hvis forpagtningen udløber
senest 21. april 2005, skal du søge i 2005,
dvs. at ansøgningen skal være modtaget i
direktoratet senest 21. april 2005.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Værdien af det kvægtillæg, du kan få tildelt,
baseres på det kvægtillæg, den tidligere
forpagter er blevet tildelt.

Hvis forpagtningsaftalen kun har omfattet
en del af en bedrift inkl. bygninger vil
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tillægget blive baseret på en forholdsmæs-
sig andel af forpagterens kvægtillæg. Ande-
len vil svare til den del af hans gennemsnit-
lige areal i referenceperioden, som var
omfattet af forpagtningsaftalen.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 3, rubrik A og B på
ansøgningsskemaet. Du skal afkrydse om
der har været tale om en hel bedrift eller en
del af en bedrift inkl. bygninger. Hvis
sidstnævnte er tilfældet, skal du yderligere
oplyse samtlige marknumre og tilhørende
markbloknumre enten i pkt. 5 eller på en
selvstændig liste.

I rubrik B skal du afkrydse, hvilket tillæg
du søger om, samt begrundelsen for at du
søger.

Du skal indsende kopi af forpagtningsaft-
alen.

4. Arvet eller fået som forskud på
arv en kvægbedrift, der var
bortforpagtet i referenceperioden

Du kan søge om et tillæg fra den nationale
reserve i 2005 hvis du i perioden fra 1.
januar 2003 til 21. april 2005 har arvet eller
fået en kvægbedrift eller en del deraf som
forskud på arv fra en landmand, der blev
pensioneret fra landbrugserhvervet eller
afgik ved døden.

Det er en betingelse, at bedriften har været
bortforpagtet til tredjeperson i hele referen-
ceperioden, dvs. fra 1. januar 2000 til 31.
december 2002.

Bemærk, at bortforpagtning af jord uden
relevante driftsbygninger (staldbygninger
m.v.) ikke kan berettige til et kvægtillæg fra
den nationale reserve.

Bemærk også, at du skal søge i 2005, dvs.
at ansøgningen skal være modtaget i direk-
toratet senest 21. april 2005, hvis forpagt-
ningsaftalen udløber inden denne dato.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Værdien af det kvægtillæg, du kan få tildelt,
baseres på det kvægtillæg, den tidligere
forpagter er blevet tildelt.

Hvis forpagtningsaftalen kun har omfattet
en del af en bedrift inkl. bygninger, vil
tillægget blive baseret på en forholdsmæs-
sig andel af forpagterens kvægtillæg. Ande-
len vil svare til den del af hans gennemsnit-
lige areal i referenceperioden, som var
omfattet af forpagtningsaftalen.

Mælketillæg
Hvis du har overtaget en bedrift som arv
eller forskud på arv og følgende betingelser
er opfyldt
• der har været bortforpagtet en mælke-

kvote 31. marts 2005 sammen med
bedriften,

• du får bedriften tilbage i perioden fra 1.
til 21. april 2005, og

• mælkekvoten følger med bedriften

kan du få tildelt et mælketillæg. Tillægget
vil blive beregnet på baggrund af
mælkekvotens størrelse 31. marts 2005.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt. 3, 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 inkl. byg-
ninger. Hvis sidstnævnte er tilfældet, skal
du yderligere oplyse samtlige marknumre
og tilhørende markbloknumre enten i pkt. 5
eller på en selvstændig liste.
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I rubrik B skal du sætte kryds ved ”jeg har
arvet/fået forskud på arv en hel/del af en
kvægbedrift, der var bortforpagtet i referen-
ceperioden”.

Du skal indsende kopi af forpagtningsaft-
alen samt kopi af en skifteretsattest eller en
kopi af ”Anmeldelse af gaveafgift”.

5. Forpagtning af en kvægbedrift

Du kan søge om tildeling af et kvægtillæg,
hvis du i perioden fra 1. januar 2003 til 15.
maj 2004 har indgået en aftale om forpagt-
ning af en kvægbedrift eller en del af en
kvægbedrift inkl. bygninger.

Det er en betingelse, at forpagtningsaftalen
er indgået for en samlet periode på mindst 5
år. Det er yderligere en betingelse at for-
pagtningsaftalen udtrykkeligt fastlægger, at
der er tale om en kvæg- eller mælkebedrift,
eller en del heraf.

Bemærk, at bortforpagtning af jord uden
relevante driftsbygninger (staldbygninger
m.v.) ikke kan berettige til et kvægtillæg fra
den nationale reserve.

Bemærk også, at der i dette tilfælde kun
kan søges i 2005, dvs. at ansøgningen skal
være modtaget i direktoratet senest 21. april
2005.

Sådan bliver dit kvægtillæg beregnet
Værdien af det kvægtillæg du kan få tildelt
baseres på det kvægtillæg, der er tildelt den
landbruger, der rådede over bedriften i
referenceperioden. Hvis forpagtningsaftalen
kun har omfattet en del af en bedrift inkl.
bygninger, vil tillægget blive beregnet som
en forholdsmæssig andel af forpagters
kvægtillæg, svarende til den del af hans
gennemsnitlige areal i referenceperioden.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Du skal udfylde pkt.
3 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 inkl. bygninger. Hvis sidstnævnte er
tilfældet, skal du yderligere oplyse samtlige
marknumre og tilhørende markbloknumre
enten i pkt. 5 eller på en selvstændig liste.

I rubrik B skal du sætte kryds ved ”jeg har
efter referenceperiodens udløb forpagtet en
hel/del af en kvægbedrift”.

Du skal indsende kopi af forpagtningsaft-
alen.

Ansøgning i 2005

Ansøgningen skal indsendes separat, dvs.
ikke sammen med ansøgningen om enkelt-
betaling. Den skal være modtaget i Direkto-
ratet for FødevareErhverv senest 21. april
2005.

Bemærk, at ansøgninger om tildeling fra
den nationale reserve, der modtages efter
denne dato vil blive afvist.

Bemærk også, at der er situationer, hvor
der kun kan søges i 2005, jf. betingelserne i
underafsnittene 1-5 i afsnittet Betingelser
for hvert af de ”særlige tilfælde”.

Ansøgningen skal sendes til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Postbox 2455
Nyropsgade 30,
DK – 1780 København V
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Mærk kuverten ”Den nationale reserve -
kvæg”.
Du modtager en skriftlig bekræftelse fra
direktoratet, når vi har modtaget din ansøg-
ning. 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
tilladelser til at dyrke frugt, grønt og kartof-
ler. Vejledning om ansøgning til den natio-
nale reserve 2005 – tilladelse til dyrkning af
frugt og grønt samt andre kartofler end
kartofler til stivelsesproduktion med støtte”
kan fås hos direktoratet eller på
www.landbrugsreform.dk

Vejledning om beregning af foreløbigt
kvægtillæg, september 2004.

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. Du
kan finde information om dette på side 25-
28 i Supplement til Vejledning om enkeltbe-
talingsordningen, december 2004.

Retsgrundlaget

Du kan læse hvilke EU-regler, der gælder
for enkeltbetalingsordningen i bilag 5, side
39 i Supplement til Vejledning om enkeltbe-
talingsordningen. Landbrugsreform 2005,
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
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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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