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Vejledning om beregning af foreløbigt kvægtillæg

Indledning
Denne vejledning forklarer, hvordan Direktoratet for FødevareErhverv har beregnet dit foreløbi-

ge kvægtillæg. Det foreløbige kvægtillæg fremgår af beregningsoversigten på bagsiden af brevet.

Hvis du er enig i beregningen af dit foreløbige kvægtillæg, skal du ikke indsende et ændrings-

skema. Du skal dog huske at søge om enkeltbetaling, for at få udbetalt dit kvægtillæg, se nedenfor.

Kvægtillægget er foreløbigt indtil efteråret 2005, hvor det er muligt at beregne dit endelige kvæg-
tillæg.

Endeligt kvægtillæg: Kvægtillægget bliver endelig beregnet, når vi fastlægger værdien af dine
betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen. På dette tidspunkt har vi opgjort værdien af
samtlige ændringer af det foreløbige kvægtillæg. De samlede kvægtillæg må ikke overskride Dan-
marks budgetloft. Sker dette, vil alle kvægtillæg blive nedsat med samme procentsats.

Værdien af dit endelige kvægtillæg fordeles på og tillægges værdien af alle dine betalingsrettighe-
der, undtagen dine udtagningsrettigheder.

Hvis du har ændringer til beregningen

Med vejledningen følger et skema, som du skal udfylde, hvis du mener, at dit foreløbige kvægtil-
læg skal ændres. De muligheder, der er for at ændre kvægtillægget, er beskrevet i pkt. B nedenfor.

Dit foreløbige kvægtillæg vil blive ændret, hvis:
• du har forslag til ændringer, som direktoratet godkender
• direktoratet genberegner dine præmier for referenceperioden

HUSK, at skemaet skal underskrives og vedlægges eventuel dokumentation for ændringerne.

Ændringsskemaet skal indsendes, så det er modtaget i direktoratet senest 1. november 2004.
Husk at få en postkvittering på posthuset. Adressen er:

Direktoratet for FødevareErhverv

Postboks 2455

Nyropsgade 30

1780 København V

Når vi har behandlet dit ændringsskema, modtager du meddelelse fra direktoratet.

Eventuel genberegning af dit foreløbige kvægtillæg

Direktoratet vil genberegne dine præmier, hvis ændringer til tillægget viser, at reglerne, f.eks. kra-
vet om foderareal, ikke har været overholdt. Hvis det konstateres, at der er sket en opdeling af en
bedrift mellem to eller flere producenter, og opdelingen viser sig at være en omgåelse af præ-

miebetingelserne, kan præmierne for handyr, ammekøer samt ekstensiveringspræmien bortfalde.



Hvis direktoratet i et konkret tilfælde vurderer, at reglerne er blevet overtrådt, vil vi genberegne
præmierne udbetalt til de involverede parter 5 år tilbage i tid.

Enkeltbetalingsordningen

Du vil i starten af 2005 modtage et ansøgningsskema til enkeltbetalingsordningen. Dit foreløbige
kvægtillæg vil blive fortrykt på ansøgningsskemaet. Hvis du har indsendt et ændringsskema, men
endnu ikke modtaget svar fra direktoratet, vil det fortrykte foreløbige kvægtillæg svare til det, som
du modtager i dette brev. Hvis dine ændringer bliver godkendt, vil du modtage et nyt foreløbigt kvæg-
tillæg efter modtagelse af ansøgningsskemaet.

HUSK, at ansøgningsfristen for enkeltbetalingsordningen er 21. april 2005. Hvis direktoratet

ikke har modtaget din ansøgning senest 13. maj 2005, vil du ikke få tildelt betalingsrettigheder.

Det betyder, at dit kvægtillæg helt bortfalder, dvs. at det hverken bliver udbetalt i 2005 eller

de følgende år. Hvis ansøgningen modtages mellem 22. april og 13. maj 2005 bliver den ud-
betalte støtte i 2005 nedsat med 1 pct. for hver arbejdsdag, ansøgningen er kommet for sent.

A  Forklaring til beregningsoversigten

• Referenceperiode: Referenceperioden er årene 2000, 2001 og 2002.

• Præmiesatser: Dit foreløbige kvægtillæg er baseret på et gennemsnit af de kvægpræmier, du
modtog i referenceperioden. Alle præmier er imidlertid omregnet til den præmiesats, der var
gældende i 2002. Præmiesatsen er omregnet fra euro til kroner med 2002-kursen. Satserne for
de enkelte præmier fremgår af beregningsoversigten.

Når dit endelige kvægtillæg beregnes i december 2005, vil der blive anvendt den kurs, der
fastsættes på dette tidspunkt.

• Andelen af de nuværende præmiebeløb, der indgår i det foreløbige kvægtillæg:

For hver præmieordning er der beregnet et gennemsnitligt præmiebeløb. En del af dette beløb
indgår i kvægtillægget. For handyrpræmier er andelen 16 pct. og for slagte-, ammeko- og eks-
tensiveringspræmier samt den nationale kuvert er andelen 64 pct. Den resterende del af de nu-
værende præmiebeløb indgår i enkeltbetalingsordningens basisstøtte og den koblede støtte for
handyr. Der henvises til tabeloversigten side 8 i Vejledning om enkeltbetalingsordningen, Land-

brugsreform 2005.

• Sanktioner: Dit foreløbige kvægtillæg er beregnet på basis af dine forhold i referenceperio-
den. I visse tilfælde er dit kvægtillæg dog ændret i forhold til de præmier, du modtog for perio-
den. Overholdt du i et eller flere af årene ikke alle betingelser for modtagelse af præmier, blev
disse nedsat. Disse sanktioner indgår ikke i beregningen af dit foreløbige kvægtillæg. Det be-
tyder, at der er anvendt det fastslåede antal dyr (dyr, som opfylder præmiebetingelserne) og
det fastslåede foderareal (det opmålte areal) til beregning af dit kvægtillæg.
De sanktioner, der er set bort fra, er:

– For sent indsendt ansøgning: Dette gælder både for anmeldelsen af foderarealer, ansøg-
ning om præmier og tilmelding til præmieordninger.

– Kontrolbesøg: F.eks. uoverensstemmelser mellem de konstaterede forhold og besætnings-
listen eller tilfælde med manglende øremærker.



– Manglende overholdelse af visse miljøbestemmelser og landbrugsloven i år 2000: F.eks.
indsendelse af gødningsregnskab for 2000 efter udløb af fristen.

• Reduktioner – handyrloft: I 2002 blev loftet for handyrpræmier overskredet. Producenter,
som modtog mere end 90 handyrpræmier, fik nedsat deres præmiebetaling. Loftet for 2002
skal stadig overholdes, og denne nedsættelse er derfor videreført i beregningen af dit foreløbi-
ge kvægtillæg.

• Storkreaturer (SK): Endelig er der beregnet et nyt storkreaturantal (SK), som også omfatter
slagtede dyr. Tallet har kun betydning for dig, hvis du i din ansøgning om enkeltbetaling i
2005 ikke anmelder et tilstrækkeligt antal støtteberettigede hektar. Hvis dette sker, vil du mod-
tage særlige betalingsrettigheder. For at udnytte de særlige betalingsrettigheder er der et krav
om opretholdelse af minimum 50 pct. af den gennemsnitlige landbrugsaktivitet i referencepe-
rioden. Læs mere om særlige rettigheder side 15 i Vejledning om enkeltbetalingsordningen,

Landbrugsreform 2005.

B  Forklaring til udfyldelse af ændringsskemaet

Pkt. 2: Ændring af antal år i referenceperioden

Hvis du er nyetableret og har købt din landbrugsbedrift i 2001 eller 2002, kan dit kvægtillæg blive
beregnet med anvendelse af 1 eller 2 år. Det er dog et krav, at du ikke alene eller sammen med
andre har drevet et landbrug, hvor du har modtaget tilskud under EU’s markedsordninger i 2000
og eventuelt i 2001. Hvis du er nyetableret, skal du udfylde pkt. 2 i ændringsskemaet.

Pkt. 3 og 4: Ændring af antal storkreaturer og/eller foderarealet

Hvis du mener, at der er fejl i antal storkreaturer eller antal hektar foderareal, skal du vedlægge
dokumentation og udfylde enten pkt. 3 eller 4 i ændringsskemaet.

Pkt. 5: Flere breve om foreløbigt kvægtillæg

Hvis du modtager mere end et brev om beregning af dit foreløbige kvægtillæg vil det være muligt
at få beløbene lagt sammen til et kvægtillæg. Årsagen kan være: Flytning, producentskifte, køb af
en ny bedrift, ændring eller oprettelse af SE-nr. Hvis du har modtaget mere end et brev, skal du
udfylde pkt. 5 i ændringsskemaet.

Pkt. 6: Sammenlægning eller opdeling af bedrifter - ændring af retlig status

Ændring af retlig status, f.eks. ændret selskabsform, fra et I/S til en personligt ejet virksomhed
eller omvendt, får betydning for beregning af kvægtillægget. Hvis et I/S er opløst inden 1. novem-
ber 2004, og referencebeløbet derfor skal deles mellem flere producenter, skal du vedlægge doku-
mentation med angivelse af, hvilken andel du skal have. Dokumentationen skal være underskrevet
af samtlige deltagere eller deres repræsentanter. Du skal udfylde pkt. 6 i ændringsskemaet. Bemærk, at
du ikke kan betragtes som nyetableret, hvis du tidligere i referenceperioden har ejet et selskab eller
en del af et selskab, der har drevet en landbrugsbedrift. I begge tilfælde gælder, at landbrugsbe-
driften ikke må have modtaget landbrugsstøtte under EU’s markedsordninger.

Hvis et I/S bliver dannet eller opløst i perioden fra 1. november til 21. april 2005, skal dette med-
deles skriftligt til direktoratet.

Pkt. 7: Privatretlige kontrakter

I forbindelse med handel med bedrifter kan en del af kontrakten være, at køber overtager sælgers
kvægtillæg. Dette skal meddeles i pkt. 7 i ændringsskemaet. Der skal vedlægges kopi af aftalen
om overførsel af sælgers kvægtillæg.



Bemærk, at det er et krav, at sælger er aktiv landbruger, når fristen for ansøgning om enkeltbeta-
ling udløber 21. april 2005. Sælger skal enten have husdyrproduktion eller mindst råde over 0,30
ha støtteberettiget landbrugsareal, som skal holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand.

Pkt. 8: Arv af bedrift/forskud på arv

Har du arvet eller overtaget en bedrift som følge af forskud på arv, kan du kontakte direktoratet
for at modtage en opgørelse over kvægtillægget. Hvis du har modtaget et ændringsskema, skal du
skrive producentens (afdødes) SE-nr./CVR-nr./Cpr-nr i pkt. 8, samt anføre den procentdel, som du
skal have overført.

Bemærk, at du ikke umiddelbart kan kombinere forskellige regler for ændring af dit kvægtillæg.
Hvis du har arvet en bedrift eller fået en bedrift i forskud på arv i referenceperioden og samtidig

opfylder andre betingelser for ændring af dit kvægtillæg, skal du vælge hvilken, der skal anven-
des. Det vil sige, at du ikke kan kombinere pkt. 8 med pkt. 2 (nyetableret) eller pkt. 9 (force
majeure).

Pkt. 9: Usædvanlige omstændigheder (force majeure)

Hvis der har været usædvanlige omstændigheder eller ekstraordinære forhold (force majeure) på
din bedrift i referenceperioden, skal du sende dokumentation for dette, samt udfylde pkt. 9 i
ændringsskemaet. Direktoratet vurderer hvilke år, der skal anvendes som referenceperiode.

Direktoratet kan anerkende force majeure ved:
- dødsfald, eller langvarig uarbejdsdygtighed pga. sygdom
- naturkatastrofer, eller ødelæggelse af bedriften (f.eks. brand)
- epizooti (udbrud af visse dyresygdomme, f.eks. BSE eller IBR)

C. Generelle oplysninger

SE-numre ændres til CVR-numre

Direktoratet anvender fra 1. januar 2005 CVR-nr., som entydig identifikation af landbrugere i for-
bindelse med udbetaling af støtte. Indtil 1. januar 2005 anvender direktoratet dit SE-nr. For de til-
skudsmodtagere, der kun har et SE-nr., får ændringen ingen betydning, idet de to numre vil være
identiske.

Hvis du har anvendt Cpr-nr., fordi du ikke har et SE-nr./CVR-nr., kan dette også anvendes frem-
over. Hvis din omsætning overstiger 50.000 kr., skal du momsregistreres og får tildelt et CVR-nr.
Bemærk, efter 1. januar 2005 kan Cpr-nr. kun anvendes af de producenter, der ikke har fået tildelt
et CVR-nr.

Flere oplysninger – herunder om den nationale reserve

Direktoratet udsender i efteråret 2004 den supplerende vejledning om enkeltbetalingsordningen til
alle, der har modtaget Vejledning om enkeltbetalingsordningen, Landbrugsreform 2005.

Den supplerende vejledning kan til den tid fås i direktoratet, telefon 3395 8000 eller findes på di-
rektoratets hjemmeside: www.landbrugsreform.dk. I den supplerende vejledning kan du bl.a. læse
om den nationale reserve. Det vil i visse tilfælde være muligt at søge om ekstra tildeling af kvæg-
tillæg fra den nationale reserve.
Ansøgningsskemaet kan efter 1. november 2004 fås ved henvendelse til direktoratet eller på hjem-
mesiden.

Fristen for indsendelse af ansøgningsskema til den nationale reserve vil blive fastsat i efteråret 2004.


