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1. Indledning  
 
I forbindelse med enkeltbetalingsordningen har 
nogle producenter udtagningspligt. Landbrugeren 
kan for at opfylde udtagningspligten enten brak-
lægge de udtagne marker, eller dyrke afgrøder til 
fremstilling af produkter, som ikke primært er be-
stemt til fødevarer eller foder (non-food produk-
ter).  
 
Denne vejledning beskriver de regler og bestem-
melser, som du, som producent, skal overholde.  
 
Hvis du ønsker at dyrke afgrøder til non-food 
produktion på udtagne marker, kan du vælge 
mellem to ordninger med hver sit regelsæt: 
• flerårige afgrøder uden kontraktpligt og 
• afgrøder med kontraktpligt. 
 
I denne vejledning beskrives alene ordningen for 
kontraktpligtige afgrøder, dvs. et- og flerårige 
afgrøder som umiddelbart kan anvendes til føde-
varer eller foderbrug. Den anden ordning for 
flerårige afgrøder uden kontraktpligt er beskrevet 
i en særlig vejledning. 

Risiko for tab af støtte 
Der er mange betingelser, der skal overholdes 
ved kontraktpligtig non-food produktion. Hvis du 
ikke overholder alle betingelserne, kan det på-
gældende areal ikke anerkendes som udtaget efter 
ordningen om enkeltbetaling. Dette bevirker, at 
støtten til det udtagne areal bortfalder. Hvis ud-
tagningspligten herefter ikke er opfyldt, reduce-
res eller bortfalder støtten også for de øvrige 
støtteberettigede marker. 
 

Ny regel 
I forhold til den tidligere udgave af vejledningen 
er der sket følgende ændring: 
• Fristen for at ændre kontrakten er nu 31. maj i 

høståret. 
• Det er muligt at dyrke hamp, såfremt der er 

indhentet tilladelse hertil. Endvidere må der 
kun dyrkes godkendte sorter. 

• Der fastsættes repræsentativt udbytte for alle 
typer afgrøder.

 

Vigtigt!  
Denne vejledning beskriver det omfattende regelsæt for non-food produktion, som du nøje 
bør sætte dig ind i. Erfaringsmæssigt er der hvert år ansøgere, der lider store tab på grund 
af, at reglerne ikke overholdes. 
 

Du bør især være opmærksom på følgende: 
• at du rettidigt indgår kontrakt – kontrakter underskrevet for sent bliver afvist, 
• at du kun indgår kontrakt for marker, der kan godkendes til udtagning, 
• at der er overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i an-

søgningen om enkeltbetaling, 
• at du altid skal levere hele den høstede afgrøde fra det kontraherede areal,  
• at du altid skal levere en mindstemængde svarende til det repræsentative udbytte uanset 

om det indebærer, at du skal levere afgrøde, som er dyrket på ikke udtagne arealer, 
• at du indsender høst- og leveringserklæringen til Direktoratet for FødevareErhverv,  

så snart høsten er leveret til opkøberen. 
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Vejledninger  
Retsreglerne (EU-forordninger, love og bekendt-
gørelser) for non-food ordningen fremgår af bilag 
3. 
 
Regelsættet for non-food ordningen er nærmere 
beskrevet i følgende vejledninger: 
• Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejled-

ning og blanketter. Producenter. 
• Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejled-

ning og blanketter. Opkøbere og forarbejdere.  
• Flerårige non-food afgrøder uden kontrakt-

pligt. Vejledning for producenter. 
 

Definitioner 
I non-food ordningen anvendes nedenstående 
definitioner. 
 
Producent: Den enkelte landbrugsproducent 
(fysisk eller juridisk person eller sammenslutning 
af fysiske eller juridiske personer), der søger om 
enkeltbetaling og som producerer non-food af-
grøder på udtagne arealer. 
 
Opkøber: Den fysiske eller juridiske person 
(eller sammenslutning af fysiske eller juridiske 
personer), der har indgået en kontrakt om dyrk-
ning af non-food afgrøder på udtagne arealer med 
en producent, og som for egen regning opkøber 
non-food afgrøden. 
 

Forarbejdningsvirksomhed: Virksomheden, der 
foretager forarbejdningen af råvaren med henblik 
på at fremstille et eller flere godkendte produkter. 
 

Ordningen i hovedtræk 
Hovedtrækkene i ordningen er følgende: 
• I stedet for at braklægge de udtagne marker, 

kan du dyrke afgrøder til fremstilling af pro-
dukter, som ikke primært er bestemt til føde-
varer eller foder (non-food produkter). Du 
skal rettidigt indgå kontrakt med en opkøber. 

• Hele den høstede afgrøde (råvaren) skal afsæt-
tes som non-food afgrøde til opkøberen. Den 
leverede mængde må ikke være mindre end 
det repræsentative udbytte. 

• Du skal efter høst indsende en høst- og leve-
ringserklæring. 

• Opkøber skal indsende oplysninger om mod-
tagne mængder. 

• Råvaren skal anvendes til fremstilling af et 
godkendt slutprodukt. 

• Den økonomiske værdi af non-food produkter 
skal være højere end værdien af eventuelle bi-
produkter, som anvendes til fødevarer og/eller 
foder.  

• Den virksomhed, du har tegnet kontrakt med, 
skal stille en sikkerhed på 250 Euro pr. ha 
over for Direktoratet for FødevareErhverv. 
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2. Kontraktforhold  
 

Tidsfrister  
Som producent af non-food afgrøder skal du ind-
gå en kontrakt med en opkøber. Du skal anvende 
en af de standardkontrakter (NF-formular 1A og 
1B), som gengivet i denne vejledning og kan også 
fås hos din opkøber. Til kontrakten kan der knyt-
tes et sæt øvrige betingelser, som er aftalt mellem 
dig og din opkøber. 
 
Non-food kontrakter skal være indgået og skal 
være Direktoratet for FødevareErhverv i 
hænde senest på fristen for ansøgning om en-
keltbetaling. 
 
Den opkøber, som du har kontrakt med, skal ind-
sende non-food kontrakten, så den er Direktoratet 
for FødevareErhverv i hænde senest på denne 
dato. Dette gælder både for vinter- og vårafgrø-
der. 
 
Hvis du vælger at indgå kontrakt de sidste dage 
inden fristens udløb, kan du risikere, at opkøber 
vil afvise at indgå kontrakten. Opkøberen skal 
kunne nå at indsende kontrakten rettidigt. 
 
Kontrakt for non-food afgrøder, som er indgået i 
op til 25 dage efter ansøgningsfristens udløb, kan 
alligevel godkendes. Den forsinkede kontrakt 
medfører imidlertid, at hele ansøgningen om en-
keltbetaling bliver betragtet som for sent modta-
get. Konsekvensen heraf er, at hele enkeltbetalin-
gen inklusiv koblet støtte til protein- og energiaf-
grøder nedsættes med en procentsats efter gæl-
dende regler, jf. vejledning om enkeltbetaling. 
Samtidig fortaber opkøberen 15% af sikkerheden. 
 
For både vinter- og vårafgrøder kan arealet i kon-
trakten ændres frem til 31. maj, se kapitel 7. 
 

Kontraktens  indhold 
På kontrakten skal du bl.a. oplyse: 
• dit ansøgningsnummer –(har du ikke et ansøg-

ningsnummer, skal du i stedet anføre dit per-
sonnummer og CVR-nummer), 

• navn og adresse, 
• afgrøde, 
• areal i ha med 2 decimaler, 
• forventet udbytte i kg pr. ha, (se næste side) 
• slutanvendelser,  

• mængden af biprodukter, der anvendes til 
foder eller fødevarer, samt 

• mængden af biprodukter, der ikke anvendes til 
foder eller fødevarer. 

 
Det er dit ansvar, at kontrakten er korrekt udfyldt 
og underskrevet rettidigt. 
 

Areal 
Hvis du har en mark med en non-food afgrøde, 
som overstiger din udtagningspligt, kan du vælge 
mellem at anmelde det overskydende areal som 
sammen med non-food marken under udtagning 
og indgå kontrakt på hele arealet eller en selv-
stændig mark uden non-food kontrakt. 
 
Hvis du angiver det som en selvstændig mark, 
skal der etableres en tydelig fysisk adskillelse til 
non-food  marken. 
 
Hvis du angiver et non-food areal, der er større 
end din udtagningspligt, vil du automatisk få 
støtte til det overskydende areal på grundlag af 
almindelige betalingsrettigheder, hvis det over-
skydende areal opfylder betingelserne herfor. 
 
Bemærk, at du skal overholde alle regler om 
non-food produktion (herunder leveringspligten) 
på de arealer, du anmelder under udtagning også 
selvom de overstiger udtagningspligten. 

 

Råvarer 
Der kan dyrkes alle typer landbrugsafgrøder.  
 
Hvis der dyrkes sukkeroer, jordskokker og chiko-
rierødder udbetales der dog ikke enkeltbetalings-
støtte, men sådanne non-food arealer kan med-
regnes til at opfylde udtagningspligten. 
 

Slutanvendelse af afgrøden 
Afgrøden (råvaren) skal afsættes til opkøber, som 
har pligt til at anvende den til fremstilling af et 
godkendt slutprodukt (se bilag 1).  
 
Producenten (ansøger) og opkøber skal i kontrak-
ten anføre både mængderne af biprodukter til 
non-food formål og til food/feed formål, således 
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at den forventede mængde af biprodukter kan 
beregnes. 
 
Den samlede produktion af biprodukter af oliefrø 
i EU må ikke overstige en mængde svarende til 1 
mio. tons oliefrøkager efter omregning til soja-
bønnemels-ekvivalenter. Hvis mængden af bipro-
dukter i et givent høstår overstiger denne grænse 
for hele EU, skal en del af biprodukterne anven-
des til non-food formål. 
 
Bemærk, at det indtil videre ikke er tilladt at af-
brænde korn og oliefrø i kraftværker i Danmark, 
med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse 
fra Energistyrelsen. 
 

Sikkerhedsstillelse 
Opkøber skal over for Direktoratet for Fødevare-
Erhverv stille en sikkerhed. Sikkerheden udgør 
250 Euro pr. ha. Den skal beregnes ud fra den 
aktuelle landbrugsomregningskurs. For høsten 
2004 udgjorde sikkerheden 1.860 kr./ha. Sikker-
heden skal være stillet senest på fristen for an-
søgning om enkeltbetaling. 
 

Forventet udbytte 
Det forventede udbytte, som skal angives i kon-
trakten, skal ligge så tæt på det forventede fakti-
ske udbytte som muligt. Det forventede udbytte 
skal anvendes til at konstatere, om der er sket en 
overskridelse af den maksimalt tilladte mængde 
biprodukter, og  til beregning af forarbejdning-
forpligtelsen i tilfælde af en overskridelse. Det 
forventede udbytte kan ikke være mindre end 
følgende: 
   Udbytte 
Afgrøde kg/ha 
 
Vårraps 1.600 
Vinterraps 2.300 
Vårkorn (havre, vårhvede og vårbyg)  3.800 
Rug og triticale 4.100 
Vinterbyg 4.500 
Vinterhvede 5.400 
Helsæd af modent vårkorn  4.900 
Helsæd af modent vinterkorn 5.900 
 

 

 

Flerårige afgrøder 
Flerårige afgrøder, der kan anvendes til foder 
eller fødevarer, er omfattet af ordningen med 
kontraktpligt. Se endvidere særlig vejledning 
vedr. non-food afgrøder uden kontraktpligt. 
 
Hvis kontrakten omfatter buske, stauder, græs, 
kløver, lucerne eller andre flerårige afgrøder, skal 
kontrakten som udgangspunkt omhandle alle de 
år, hvor afgrøderne høstes. 
 
Kontrakten for flerårige afgrøder skal være ind-
gået, og modtaget i direktoratet senest ved fristen 
for ansøgningen om enkeltbetaling i det første 
dyrkningsår.  
 
Kontrakten skal 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 
opkøber til Direktoratet for FødevareErhverv.  
 
Hvis der ikke finder nogen høst sted det eller de 
første år, skal du alligevel indsende høst- og leve-
ringserklæring (NF-formular 4), mens første for-
arbejderen ikke skal indsende modtageerklæring 
(NF-formular 6) i de pågældende år. På høst- og 
leveringserklæring skal du erklære, at du intet har 
høstet. 
 

To-årige afgrøder  
For to-årige afgrøder, der ikke giver et udbytte i 
første dyrkningsår, gælder følgende særregler: 
 
• kontrakten skal være indgået senest på de da-

toer, der er nævnt tidligere i dette kapitel, i det 
første dyrkningsår, 

• Den fulde sikkerhed skal stilles i 1. dyrkning-
sår, og der skal ikke stilles yderligere sikker-
hed det 2. år, 

• der skal ikke indsendes høst- og leveringser-
klæring (NF-formular 4) og modtageerklæring 
(NF-formular 6) det 1. år. 

 
Øvrige betingelser skal opfyldes som ved andre 
typer afgrøder, herunder at tekniske forarbejd-
ningsoplysninger skal være til rådighed inden 
udbetalingen af støtte finder sted i første dyrk-
ningsår. 
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Ansøgning og kontrakt 
Ved ansøgning om enkeltbetaling skal du udfylde 
ansøgningens felter om udtagne arealer. 
 
Der skal være overensstemmelse mellem areal-
størrelsen i kontrakten og non-food arealet i an-
søgning om enkeltbetaling, idet kontrakten be-
tragtes som en del af ansøgningen.  

 

Særligt vedr. hamp 
Inden udsåning af hamp skal der indhentes tilla-
delse. Der må kun dyrkes godkendte sorter. 
 
Hamp dyrket på udtagne arealer må ikke modtage 
støtte under ordninger for støtte til produktion af 
fibre. 
 
Godkendelse  
Du skal forud for såningen indhente Lægemiddel-
styrelsens godkendelse af den planlagte avl. 
 
Ansøgning om godkendelse indsendes til Plante-
direktoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, tlf. 45 

96 66 00. Ansøgningen skal indsendes på en sær-
lig blanket, som fås ved henvendelse til Plantedi-
rektoratet. 
 
Tilladelsen gives for ét år ad gangen. Tilladelse 
kan nægtes, hvis dine forhold anses at indebære 
fare for misbrug. 
 
 
Overdragelse af høst 
Når du overdrager høsten til opkøberen, skal du 
senest samtidig med overdragelsen skriftligt give 
Plantedirektoratet meddelelse om, til hvem over-
dragelsen sker.  
 
Godkendte sorter 
Du må kun udså godkendte sorter. Nærmere op-
lysninger fås på www.dffe.dk eller ved henven-
delse Direktoratet for FødevareErhverv. 
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3. Dyrkning 
Såfrist 
Non-food marker skal være tilsået eller tilplantet 
senest den 31. maj i høståret (i første vækstsæson 
for to- og flerårige arter). Såning skal ske i over-
ensstemmelse med god landmandspraksis og lo-
kalt anerkendte normer.  
 

Krav til markstørrelse 
Der gælder samme arealkrav for non-food marker 
som for braklagte marker. En non-food mark skal 
således være mindst 0,10 ha. En non-food mark 
skal desuden være mindst 10 meter bred i over 
halvdelen af sin længde. 
 
Arealer, som udtages langs vandløb, søer kyster 
samt fredede mindesmærker, og som ikke over-
holder ovenstående mindste mål, kan ikke anven-
des til dyrkning af non-food afgrøder. 
 

Adskillelse fra andre afgrøder 
Dyrker du non-food afgrøde og ordinær afgrøde 
af samme type på to marker, der støder op til 
hinanden, skal der være tydelig fysisk adskillelse 
mellem de to marker. Adskillelsen skal laves på 
en sådan måde, at den ikke kan flyttes i løbet af 
dyrkningssæsonen, og således at der ikke kan 
opstå tvivl om markernes afgrænsning. Adskillel-
sen kan f.eks. foretages ved en plovfure, fræset 
stribe eller lignende. 
 
Tilsvarende skal den høstede non-food afgrøde 
fra udtagne marker holdes adskilt fra andre varer, 
indtil den er indvejet, og der er taget prøver hos 
opkøber. 
 

Halm fra non-food produktion 
Halm fra non-food produktion (f.eks. rapshalm) 
på udtagne marker må ikke anvendes til land-
brugsmæssige formål (f.eks. foder, strøelse, kule-
dækning og lignende). 
 
Det er derimod tilladt at fjerne plantemateriale, 
herunder halm fra non-food marken med henblik 
på destruktion ved afbrænding i halmfyr, affalds-
forbrændingsanlæg og kraftværker. Plantemate-
riale må ikke på anden måde sælges eller på an-
den vis gøres til genstand for indtægtsgivende 
udnyttelse.  

 

Miljøregler for non-food marker 
Reglerne for god landbrugs- og miljømæssig 
stand for braklagte marker (krav om plantedække 
samt forbud mod sprøjtning, gødskning, vanding 
og slåning) gælder ikke for de marker, hvorpå der 
dyrkes non-food afgrøder. Kravet om etablering 
af plantedække pr. 1. oktober forud for udtag-
ningsperiodens start gælder derfor ikke for udtag-
ne marker, der efterfølgende tilsås med en non-
food afgrøde. 
 
Hvis et udtaget areal, der i et år har været brak-
lagt, ønskes dyrket med en non-food afgrøde i det 
næste år, kan mekanisk jordbehandling først ske 
fra den 20. oktober i udtagningsåret. Hvis der 
skal etableres en overvintrende non-food afgrøde, 
kan mekanisk jordbehandling, tilsåning og gødsk-
ning dog allerede ske fra den 15. juli. 
 
Plantebeskyttelsesmidler, herunder ukrudtsmidler 
kan anvendes fra den 1. september på braklagte 
arealer, som året efter skal dyrkes med en non-
food afgrøde. 
 
Der kan udsås udlæg af græs i en non-food afgrø-
de, hvis udlægget enten skal anvendes til plante-
dække på et braklagt areal det efterfølgende høst-
år, eller udlægget anvendes efter reglerne som 
pligtig efterafgrøde.
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4. Levering 
Repræsentativt udbytte  
Der er et minimumskrav til udbytterne for alle 
typer non-food afgrøder. Direktoratet fastsætter 
hvert år et repræsentativt udbytte, som skal op-
fyldes. Hvis høstudbytterne på non-food marker-
ne ikke er tilstrækkelige, skal der fremskaffes 
ekstra mængder fra andre ikke udtagne marker på 
bedriften eller ved indkøb. 
 
Det repræsentative udbytte fastsættes i juli måned 
særskilt for henholdsvis vinter- og vårafgrøder.  
 
Du vil inden ca. 1. august modtage besked om det 
repræsentative udbytte for indeværende høst for 
de afgrøder, som du har non-food kontrakt for. 
 
De repræsentative udbytter fastsættes med ud-
gangspunkt i de gennemsnitlige udbytter for af-
grøder de seneste 5 år i følge Danmarks Statistiks 
opgørelser. For høsten 2005 anvendes informati-
oner om høstresultaterne i perioden 2000 - 2004. 
Non-food udbytterne forudsættes at ligge ned til 
20% under de almindelige gennemsnitsudbytter.  
 
Disse udbytter skal herefter op- eller nedjusteres 
for vækstbetingelserne i den indeværende vækst-
sæson. Hermed fremkommer det repræsentative 
udbytte, som gælder for hele landet.  
 
Ved fastsættelse af det repræsentative udbytte er 
der således taget hensyn til følgende: 
• Generelle vejrforhold, som har påvirket det 

meste af landet. 
• Det optimale niveau for gødskning og sprøjt-

ning er mindre ved dyrkning af non-food af-
grøder. 

• Non-food afgrøder dyrkes ofte på jorder med 
lidt ringere bonitet end de jorder, der dyrkes 
med afgrøder på almindelige vilkår. 

 
På grundlag heraf blev der beregnet følgende 
gennemsnitsudbytter for 2004:  
• vinterraps 2.341 kg /ha  
• vårraps 1.249 kg/ha  
 

Leveringspligt 
Du skal altid levere hele den høstede mængde 
afgrøde fra de arealer, der er omfattet af kontrak-
ten. Dette gælder også, selvom høsten overstiger 
det repræsentative udbytte. Du skal du dog altid 

mindst levere en mængde, der svarer til det re-
præsentative udbytte for den pågældende afgrøde.  
 
Opkøber vil på baggrund af den indvejede mæng-
de, vandindhold og urenheder beregne standard-
vægten af din levering, se bilag 2.  
 
Er den mængde, som du har høstet og leveret, 
omregnet til standardvægt efter formlen i bilag 5, 
mindre end det repræsentative udbytte, skal du, 
for at undgå sanktion, foretage en supplerende 
levering med en tilsvarende afgrøde dyrket på 
arealer, som ikke er udtaget. Hvis du ikke råder 
over en sådan afgrøde, er du nødsaget til at købe 
den eventuelt manglende mængde. Omregning til 
standardvægt foretages normalt af opkøberen. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv modtager ind-
beretning fra opkøberne om standardvægten for 
de mængder råvarer, som du har leveret. Har du 
leveret mindre end det repræsentative udbytte vil 
Direktoratet for FødevareErhverv underrette dig 
herom og anmode dig om, at foretage en supple-
rende levering, således at leveringspligten er op-
fyldt. 
 
Opfylder du ikke leveringspligten, vil afvigelsen i 
forhold til det repræsentative udbytte blive be-
tragtet som en arealafvigelse af forholdsmæssig 
tilsvarende størrelse. Leverer du f.eks. 15% min-
dre end den mængde, du er forpligtet til fra et 
udtaget areal på 10 ha, bliver den manglende 
levering betragtet som en arealafvigelse på 15% 
eller 1,5 ha. Denne afvigelse vil blive sanktione-
ret på samme måde som øvrige arealafvigelser, 
der konstateres i forhold til ansøgningen om en-
keltbetaling, se nærmere herom i kapitel 5. 
 
Det forventede udbytte, som er anført i kontrak-
ten, vil ikke blive anvendt i vurderingen af, om 
leveringspligten er overholdt. Dette udbytte tjener 
alene statistiske formål. 
 
Nedsat leveringspligt før høst 
Direktoratet for FødevareErhverv kan i særlige 
tilfælde nedsætte din leveringspligt, så den er 
mindre end det repræsentative udbytte for de 
pågældende afgrøder.  
 
Ønsker du leveringspligten nedsat, skal du inden 
høst indsende NF-formular 3 med en udførlig 
forklaring på de forhold, der vil føre til det ned-
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satte udbytte. Du skal også oplyse om tidspunktet 
eller perioden, hvor de givne omstændigheder 
indtraf. Du skal vedlægge dokumentation for de 
påberåbte forhold, se nærmere nedenfor.  
 
Eksempler på forhold der kan føre til godkendelse 
af nedsat udbytte: lokalt betingede vejrforhold 
(haglskade, oversvømmelse, sandflugt, sen natte-
frost, regional tørke), pludselige og voldsomme 
skadedyrsangreb, akut opståede svampesygdom-
me (især knoldbægersvamp og kålbrok), brand 
eller dårligt såbed. 
 
Eksempler på forhold som ikke kan godkendes: 
ringe jordbonitet, begrænset anvendelse af gød-
ning og plantebeskyttelsesmidler eller generelle 
vejrforhold, der har påvirket det meste af landet. 
Sådanne forhold bliver der taget højde for ved 
fastsættelsen af det repræsentative udbytte.  
 
NF-formular 3 skal indsendes snarest muligt ef-
ter, at de begivenheder, der vil medføre det ned-
satte udbytte, er indtruffet, se endvidere kapitel 7. 
 
Du vil senest 3 uger efter indsendelsen af NF-
formular 3 modtage svar fra Direktoratet for Fø-
devareErhverv om, hvorvidt din anmodning om 
nedsat leveringspligt kan godkendes.  
 
Vedrørende muligheden for at opgive non-food 
produktionen og braklægge de udtagne marker 
henvises til Omlægning til brak næste side. 
 
Nedsat leveringspligt efter høst  
Efter høst kan Direktoratet for FødevareErhverv i 
særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, tilla-
de, at leveringspligten reduceres til 90% af det 
repræsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde 
kan for eksempel være lokalt betingede vejrfor-
hold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skade-
dyr, indtrængende fugle, dyrevildt eller andre 
begivenheder, der er indtruffet uafhængigt af din 
vilje før eller under høsten. 
 
Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anven-
delse 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. Efter høst kan du heller ikke påberåbe 
dig dårligt såbed eller andre begivenheder, der 
længe før høst burde have gjort det klart, at ud-
byttet ikke ville leve op til forventningerne. I 

sådanne tilfælde skal du inden høst indsende NF-
formular 3, se næste side. 
 
Hvis du efter høst ønsker leveringspligten nedsat, 
skal du under punkt 4 på høst- og leveringserklæ-
ringen give en udførlig forklaring på de forhold, 
der har ført til det lave udbytte. Du skal i denne 
forbindelse også oplyse om tidspunktet eller peri-
oden, hvor de pågældende omstændigheder ind-
traf. Du skal i videst muligt omfang vedlægge 
dokumentation for forholdene, se nærmere neden-
for. 
 
Hvis Direktoratet for FødevareErhverv ikke kan 
godkende anmodningen om nedsættelse af leve-
ringspligten, vil du få besked herom senest 3 uger 
efter indsendelsen af høst- og leveringserklærin-
gen. Du vil samtidig blive anmodet om straks at 
foretage en supplerende levering af den manglen-
de mængde, dog senest den 10. december i høst-
året, således at leveringspligten er overholdt. 
 
Du skal straks efter levering underrette Direktora-
tet for FødevareErhverv om, at den supplerende 
levering har fundet sted. Indberetningen skal ske 
på en høst- og leveringserklæring (NF-formular 
4). Meddelelse om supplerende levering modtaget 
efter den 10. december i høståret bliver afvist.  
 
Hvis Direktoratet for FødevareErhverv godkender 
din anmodning om nedsættelse af leveringsplig-
ten, informerer Direktoratet for FødevareErhverv 
både dig og din opkøber herom.  

 
Dokumentation 
Dokumentation kan for eksempel bestå i en er-
klæring fra en planteavlskonsulent, opkøber eller 
anden sagkyndig, fotografier af markerne før høst 
eller avisudklip, skadeanmeldelse til forsikrings-
selskab eller lignende, vedrørende de forhold, der 
bevirker det lave udbytte.  
 
Bevisbyrde 
Du har bevisbyrden for, at der er grundlag for at 
nedsætte leveringspligten. Jo længere tid, der er 
gået fra de faktiske begivenheder fandt sted, jo 
sværere kan det være at løfte bevisbyrden. 
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Omlægning til braklægning 
Til og med den 31. maj 
Hvis du ønsker at opgive non-food produktionen 
på en del eller hele det areal, der er angivet i kon-
trakten, kan du i stedet vælge at braklægge de 
pågældende marker. Dette kan for eksempel være 
tilfældet, hvis afgrøden er så mislykket, at du ikke 
kan opfylde kontrakten og dermed din leverings-
pligt.  
 
I dette tilfælde, skal du sammen med opkøberen 
ændre kontrakten ved at indsende NF-formular 2. 
Ændringen skal være modtaget i Direktoratet for 
FødevareErhverv senest den 31. maj. NF-for-
mular 2 betragtes samtidig som en ændring af 
ansøgningen, hvis denne allerede er indsendt. 
 
Den fysiske omlægning til et braklagt areal skal 
ligeledes være sket senest den 31. maj. Du kan 
opfylde kravet om plantedække på braklagte 
marker ved at slå den tilbageværende non-food 
afgrøde og holde den ganske kort i resten af 
vækstsæsonen. Du kan også vælge at destruere 
den tilbage-værende non-food afgrøde, f.eks. ved 
nedpløjning.  
 
Herefter skal du etablere et plantedække i over-
ensstemmelse med reglerne for plantedække på 
braklagte arealer. Se i vejledningen Enkeltbeta-
ling. 
 
Husk, at den opgivne non-food afgrøde ikke på 
nogen måde må anvendes til landbrugsmæssige 
formål. Du må heller ikke sælge, forære væk eller 
på anden måde afhænde afgrøden. 
 
Efter den 31. maj 
Hvis du efter den 31. maj men inden høst ønsker 
at opgive non-food produktionen, på grund af 
mislykket afgrøde, som indebærer at du ikke kan 
opfylde kontrakten og leveringspligten, skal du 
indsende NF-formular 3 med en udførlig forkla-
ring på de forhold, der har ført til det nedsatte 
udbytte. Du skal i denne forbindelse også oplyse 
om tidspunktet eller perioden, hvor de givne om-
stændigheder indtraf. Du skal vedlægge doku-
mentation (se ovenfor Leveringspligt for korn og 
oliefrø), og oplyse hvordan du vil braklægge de 
pågældende marker.  
 

Hvis Direktoratet for FødevareErhverv godkender 
ændringen, skal du braklægge det pågældende 
areal ved at holde den tilbageværende afgrøde 
ganske kort i resten af vækstsæsonen, således at 
høst af afgrøden ikke er mulig. Du kan også væl-
ge at destruere afgrøden, f.eks. ved nedpløjning 
og efterfølgende etablering af et plantedække i 
overensstemmelse med reglerne for plantedække 
på braklagte arealer. 
 
Når direktoratet har godkendt ændringen er area-
let således at betragte, som brak, og der må ikke 
længere anvendes pesticider og gødning. 
 
Du vil senest 3 uger efter indsendelsen af NF-
formular 3 modtage svar fra Direktoratet for Fø-
devareErhverv om, hvorvidt din anmodning om 
nedsat leveringspligt kan godkendes. Du må ikke 
foretage fysiske ændringer på marken, før du har 
modtaget svar fra Direktoratet for FødevareEr-
hverv. 
 
Husk, at den opgivne non-food afgrøde ikke på 
nogen måde må anvendes til landbrugsmæssige 
formål. Du må heller ikke sælge, forære væk eller 
på anden måde afhænde afgrøden. 
 

Høst- og leveringserklæring 
Leveringstidspunkt 
Du skal levere råvaren til opkøber senest den 15. 
oktober i høståret. Hvis der er tale om rodfrugter 
eller andre sent høstede afgrøder, kan Direktoratet 
for FødevareErhverv fastsætte en senere dato. 
 
Indsendelse af høst- og leveringserklæring 
Straks efter at du har leveret sidste del af råvaren 
til opkøber, skal du udfylde og indsende en høst- 
og leveringserklæring (NF-formular 4) til Direk-
toratet for FødevareErhverv. På denne erklæring 
skal du oplyse om høstet mængde (indvejet råva-
re) for hver afgrøde, samt til hvilken opkøber du 
har leveret afgrøden. Du vil modtage en fortrykt 
høst- og leveringserklæring fra Direktoratet for 
FødevareErhverv samtidig med underretningen 
om det repræsentative udbytte sidst i juli måned. 
 
Se endvidere tidligere i dette kapitel. 
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Gårdoplagring af helsæd  
Ved høst af helsæd i storballer er det muligt at 
oplagre storballerne, og indsende høst- og le-
veringserklæring på baggrund af en anslået vægt, 
inden råvaren (storballerne) fysisk er leveret til 
opkøber. 
 
I så fald skal mængden af råvarer anslås ved at 
gange antallet af storballer med gennemsnitsvæg-

ten af hver storballe. Gennemsnitsvægten kan 
beregnes ud fra den faktiske vægt af minimum 
1% af ballerne, dog mindst 2 baller. 
 
Når der er sket indberetning til Direktoratet for 
FødevareErhverv om anslået vægt, skal den fort-
satte oplagring af råvaren ske på opkøberens an-
svar og risiko. Ved endelig levering skal den nøj-
agtige vægt fastslås, og bogføres af opkøberen.  
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5. Udbetaling af støtte 
 

Enkeltbetaling 
Enkeltbetaling udbetales i perioden fra den 1. 
december i ansøgningsåret til den 30. juni året 
efter. 
 
Du kan ikke få udbetalt enkeltbetaling før følgen-
de betingelser er opfyldt: 
 
• Direktoratet for FødevareErhverv har modta-

get en kopi af kontrakten. 
• Opkøber har stillet sikkerheden. 
• Du har leveret hele den høstede mængde råva-

re og mindst en mængde svarende til leve-
ringspligten. 

• Opkøber har indsendt overensstemmende op-
lysninger om de mængder, der er modtaget fra 
dig. 

• Du har indsendt en høst- og leveringserklæ-
ring (NF-formular 4). 

• Opkøber har oplyst Direktoratet for Fødevare-
Erhverv om forarbejdningsproces, priser og 
andre tekniske forarbejdningsoplysninger. 

 
Til en række af ovennævnte punkter er knyttet 
tidsfrister. Overtrædelse af disse tidsfrister har 
ikke betydning for størrelsen af enkeltbetaling, 
men kan: 
• forsinke udbetalingen af støtte til ansøger, 
• medføre, at opkøber sanktioneres ved inddra-

gelse af en del af sikkerheden eller  
• at ansøger eller opkøber straffes med bøde.  
 

 

 

 

Sanktion 
Udtagne arealer, som du dyrker med henblik på 
non-food produktion, og hvor du ikke har opfyldt 
alle dine forpligtelser, kan ikke danne grundlag 
for enkeltbetaling og kan ikke medregnes til at 
opfylde udtagningspligten.  
 
Hvis du ikke opfylder leveringspligten, jf. kapitel 
4, vil dit udtagne areal blive sanktioneret efter 
gældende bestemmelser.  
 
Er afvigelsen over 20% af det samlede udtagne 
areal, bortfalder støtten til alle de udtagne arealer. 
 
Hvis du bevidst eller ved grov uagtsomhed afgi-
ver forkerte oplysninger, udelukkes du fra enkelt-
betalingsordningen i det pågældende år. Afgiver 
du bevidst urigtige oplysninger, vil du endvidere 
blive udelukket fra at kunne søge støtte til de 
pågældende arealer i det efterfølgende år. 
 
Reglerne om sanktion er fastsat i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 – 
kontrolforordningen. Se også afsnittet om sankti-
onsregler i vejledningen: Enkeltbetalingsordnin-
gen.  
 
Manglende overholdelse af bestemmelserne om 
non-food produktion på udtagne arealer kan også 
straffes med en bøde efter nationale regler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på sanktion 
Opfylder du din udtagningspligt ved at dyrke 10 
ha med non-food afgrøde, og leverer du 15% 
under leveringspligten, vil 15% af dit non-food 
areal, der svarer til 1,5 ha, blive betragtet som 
ikke udtaget. Dit fastslåede udtagne areal vil 
herefter blive nedsat med 1,5 ha til 8,5 ha. Dette 
medfører desuden en sanktion på det dobbelte af 
afvigelsen, der i dette tilfælde er 3,0 ha. Du vil 
således i dette tilfælde kun modtage enkeltbeta-
ling til et udtaget areal på 5,5 ha. Det støtteberet-
tigede areal med markafgrøder vil blive beregnet 
i forhold til det fastslåede udtagne areal på 8,5 
ha. 
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6. Særlige bestemmelser 
 
Maksimalt udtaget non-food areal 
Udtagningspligten for høståret 2005 er fastsat til 
8,00%, hvis du søger støtte til mere end 22,00 ha 
fratrukket arealer med skov, permanente græsare-
aler pr. 21. april 2003, permanente afgrøder samt 
arealer, der anvendes til ikke landbrugsmæssig 
aktivitet.  
 
Udtagningspligten skal beregnes af hele det areal, 
du søger betalingsrettigheder for, inklusive de 
udtagne arealer, dog ikke medregnet arealer, som 
var med permanent græs eller med permanente 
afgrøder pr. 21. april 2003.   
 
For høsten 2006 og fremefter kan der kun udtages 
et areal svarende til det antal udtagningsrettighe-
der du er i besiddelse af. 
 
Hvis du har overskydende areal med samme af-
grøde, som non-food afgrøden, skal dette anmel-
des som ordinær afgrøde. 
 
Du kan kun få støtte for et udtaget areal (herunder 
non-food), der svarer til udtagningspligten på 8% 
af det samlede areal, som du søger om støtte for. 
 
Hvis du angiver et udtaget areal, der er større end 
din udtagningspligt på 8 pct., vil du automatisk få 
støtte til det overskydende areal på grundlag af 
almindelige betalingsrettigheder. Dette forudsæt-
ter, dog at din non-food afgrøde er støtteberettiget 
under enkeltbetalingsordningen. 
Bemærk, at du skal overholde alle regler om ud-
tagning på de arealer, du anmelder som sådan. 
 

Hvis du anmelder et udtaget areal, der er større 
end udtagningspligten, får du kun støtte og ud-
tagningsrettigheder svarende til din udtagnings-
pligt, mens du får almindelige betalingsrettighe-
der for resten.  
 
Støtte til energiafgrøder 
En non-food afgrøde, dyrket på et udtaget areal, 
kan ikke være omfattet af en kontrakt om energi-
afgrøder. 
 
Afgrøder uden støtte 
Der udbetales ikke støtte til udtagne marker, der 
dyrkes med sukkerroer, jordskokker og chikorie-
rødder, men de pågældende marker kan medreg-
nes til at opfylde udtagningspligten. 
 
Der stilles samme krav som til øvrige non-food 
afgrøder med hensyn til kontrakt, sikkerhedsstil-
lelse og lignende. 
 
Særligt udtagne arealer 
Arealer, der er udtaget 20-årigt med støtte fra 
amtet samt arealer, der er tilplantet med skov og 
får støtte fra Skov- og Naturstyrelsen, og som 
medregnes til at opfylde udtagningspligten efter 
ordningen om enkeltbetaling, kan ikke anvendes 
til dyrkning af non-food afgrøder under ordnin-
gen om enkeltbetaling.  
 
Flerårig garantibetaling 
Arealer, der er tilmeldt ordningerne med flerårig 
garantibetaling kan dyrkes med non-food afgrø-
der. 
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7. Ændringer 
 
En række forhold kan føre til, at du ikke kan gen-
nemføre din planlagte non-food produktion.         

I oversigten nedenfor kan du se, hvad du skal i 
konkrete tilfælde. 

 
Hvordan foretages ændringer af non-food kontrakten? 
 
 
Ændring 

 
Tidspunkt 

 
Krav til begrundelse 

 
Blanket 

Krav om 
godkendelse 

Se vejled-
ningen * 

Udvintring af afgrøde. 
Omsåning. 

Senest 31. maj ** Ingen NF-
formular 
2 

Nej Afsnit 7 

Udvintring af afgrøde. 
Ændring til braklægning 
før den 31. maj. 

Meddelelse  
modtaget i Direk-
toratet for Fødeva-
reErhverv senest 
den 31. maj. ** 

Ingen NF-
formular 
2 

Nej Afsnit 7 og 4

Fra ordinær afgrøde til 
non-food afgrøde. 

Senest 31. maj, 
hvis der foreligger 
rettidig kontrakt 
** 

Ingen NF-
formular 
2 

Nej Afsnit 7 

Fra non-food afgrøde 
til ordinær afgrøde. 

Senest den 31. maj 
** 

Ingen NF-
formular 
2 

Nej Afsnit 7 

Til ikke-kontraktpligtige 
non-food afgrøder. 

Senest den 31. maj 
** 

Ingen NF-
formular 
2 

Nej Afsnit 7 

Udvintring af afgrøde og 
anden form for misvækst. 
Afgrøden står dårligt. 
Ændring fra non-food 
dyrkning til braklægning, 
efter den 31. maj 

Meddelelse  
modtaget i  
Direktoratet for 
FødevareErhverv 
efter den 31. maj, 
men inden høst 

Kan kun accepteres 
ved helt ekstraordinæ-
re situationer. 

NF-
formular 
3 

Ja Afsnit 7 og 4

Forventning om nedsat 
udbytte. 

Meddelelse  
modtaget i  
Direktoratet for 
FødevareErhverv 
efter den 31. maj, 
men inden høst . 

Kan kun accepteres 
ved helt ekstraordinæ-
re situationer. 

NF-
formular 
3 

Ja Afsnit 7 og 4

Lavt høstudbytte. 10. december Kan kun accepteres 
ved helt ekstraordinæ-
re situationer. 

NF-
formular 
4 

Ja Afsnit 7 og 4

 
* Se endvidere vejledningen bag på NF-formular 2 og NF-formular 3. 
** Ændringer vedrørende non-food arealer som modtages efter 31. maj er ugyldige. Ændringer med arealreduktio-
ner efter denne dato, vil blive individuelt behandlet. 
 
Husk, at der skal være nøje overensstemmelse mellem antal hektar i ansøgningen og non-food kontrakten.  

15
 



Æ N D R I N G E R  

 

Hvis arealer i kontrakten er større end i ansøgningen, vil producenten blive anmodet om at nedskrive kontrakten. 
Hvis arealet ansøgningen er større end i kontrakten, vil det overskydende areal ikke kunne anvendes som udtagning. 
Ansøgningen vil i begge tilfælde blive betragtet som fejlbehæftet med deraf følgende risiko for senere udbetaling af 
støtte. 
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Ændringer i produktionen 
Inden ansøgningsfristen for enkeltbetaling  
• Kontrakten kan frit ændres i både op- og ned-

adgående retning. En vinterrapskontrakt kan 
således udvides med et yderligere areal tilsået 
med vinterraps. Ændringen skal meddeles på 
NF-formular 2. 

• Kontrakten kan annulleres. Ændringen skal 
meddeles på NF-formular 2. Arealet kan her-
efter braklægges eller anmeldes som alminde-
ligt dyrket areal med enkeltbetaling eller an-
meldes som foderareal, forudsat de almindeli-
ge betingelser herfor er opfyldt. 

• Der kan indgås nye kontrakter for vårafgrø-
der, også selv om afgrøden allerede er sået. 

• Der kan ske omsåning. Hvis en vinterafgrøde 
omsås med en vårafgrøde, skal du meddele 
dette på NF-formular 2, da udbyttet typisk vil 
være lavere. Ved omsåning med en anden af-
grøde (f.eks. fra raps til korn) skal den oprin-
delige kontrakt annulleres (NF-formular 2) og 
du skal indgå en ny kontrakt.  

 
Fra ansøgningsfristen til og med den 31. maj  
• Non-food kontrakten kan udvides, og nye 

arealer skal tilføjes ansøgning om enkeltbeta-
ling. Dette gælder også selv om afgrøden alle-
rede er sået. Ændringen skal meddeles på NF-
formular 2. 

• Kontrakten kan nedskrives eller annulleres 
efter samme betingelser som før ansøgnings-
fristen. 

• Der kan ske omsåning efter samme betingel-
ser som før ansøgningsfristen. Omsåningen 
kan dog kun finde sted frem til 31. maj. 

• Der kan indgås nye kontrakter efter reglerne 
for forsinkede ansøgninger, se kapitel 2, Tids-
frister. 

 
Efter den 31. maj, men før høst 
• Leveringspligten kan søges ophævet og area-

let omlægges til et braklagt areal ved at udfyl-
de og indsende NF-formular 3. Omlægning til 
et braklagt areal må først ske, når Direktoratet 
for FødevareErhvervs godkendelse foreligger, 
se kapitel 4, Omlægning til brak.  

• Leveringspligten kan søges nedsat. Ansøgning 
skal ske på NF-formular 3, se kapitel 4, Leve-
ringspligt. 
Der kan ikke indgås nye kontrakter og eksiste-
rende kontrakter kan ikke udvides. 

• Omsåning er ikke længere mulig. 
 

Efter høsten  
Ved lavt høstudbytte kan leveringspligten i særli-
ge tilfælde søges nedsat. Dette skal ske ved ind-
sendelse af høst- og leveringserklæringen, NF- 
formular 4. Se kapitel 4.. 
 
 

Producentskifte 
Producentskifte og krav om 10 måneders rå-
dighedsperiode 
Som noget nyt er der i enkeltbetalingsordningen 
krav om, at en bedrifts landbrugsarealer skal væ-
re til landbrugerens rådighed i en 10 måneders 
periode for at få udbetalt støtte. Som udgangs-
punkt løber rådighedsperioden fra den 15. januar 
til den 15. november i ansøgningsåret. Landbru-
geren kan dog vælge en anden rådighedsperiode, 
der tidligst kan starte 1. september forud for an-
søgningsåret 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 enkeltbeta-
lingsordningen.  
 
Hvornår skal der anmeldes producentskifte 
Der kan kun meddeles producentskifte ved over-
dragelse af en hel bedrift.  
 
Ved overdragelse af en del af en bedrift kan er-
hverver kun benytte de arealer, hvor den 10 må-
neders rådighedsperiode kan opfyldes. Hvis rå-
dighedsperioden er påbegyndt af overdrager, kan 
erhverver ikke benytte de overdragne non-food 
arealer til opfyldelse af udtagningsforpligtelsen.  
 
Producentskifte før ansøgningsfristen 
Overdrages en bedrift i sin helhed inden ansøg-
ningsfristen kan erhverver medtage de overdra-
gede arealer i sin enkeltbetalingsansøgning. Er-
hverver får på baggrund af denne ansøgning til-
delt betalingsrettigheder og enkeltbetaling for 
samtlige arealer, og der beregnes udtagningspligt 
for det samlede areal.  
 
Hvis overdragelsen sker før den dato, som er-
hverver ønsker at fastsætte til start for sin rådig-
hedsperiode, kan erhverver enten annullere en 
allerede indgået non-food kontrakt eller sammen 
med overdrager underskrive og indsende en over-
tagelseserklæring (NF-formular 5). Ved indsen-
delse af overtagelseserklæringen overtager er-
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H E N V E N D E L S E  

 
 

 
 
hverver den non-food kontrakt, der er indgået af 
overdrager.  
 
Hvis overdragelsen sker efter den dato, som er-
hverver oprindeligt havde fastsat til start for sin 
rådighedsperiode, kan der meddeles producent-
skifte ved at indsende en producentskifteerklæ-
ring. Ved meddelelse af producentskifte anses 
overdrager at have påbegyndt rådighedsperioden 
for de overdragede arealer på vegne af erhverver.  
 
Erhverver overtager endvidere allerede indgåede 
non-food kontrakter og kan benytte disse til op-
fyldelse af sin udtagningsforpligtelse 
 
Producentskifte efter ansøgningsfristen 
Overdrager er som udgangspunkt berettiget til 
betalingsrettigheder og enkeltbetaling – og den 
overdragne bedrift opretholdes det pågældende år 
som en selvstændig bedrift. Overdragne non-food 
arealer kan således ikke benyttes som udtagne 
arealer i erhververs eventuelle eksisterende be-
drift.  
 
Overdrager forbliver ligeledes ansvarlig for over-
holdelse af støttebetingelserne – herunder non-

food produktion, medmindre der indsendes en 
producentskifteerklæring. 
Såfremt der indsendes en producentskifteerklæ-
ring, indtræder erhverver i overdragers rettighe-
der og pligter i forhold til enkeltbetalingsordnin-
gen. Erhverver vil herefter opfylde den resterende 
del af overdragers rådighedsperiode og opfylde 
støttebetingelserne på overdragers vegne. Er-
hverver overtager herunder en allerede indgået 
non-food kontrakt.  
 
Overdrager bevarer dog retten til enkeltbetaling, 
medmindre overdrager ved en transport overfører 
retten til støtte til erhverver. Udbetaling af støtte 
til erhverver er betinget af, at der ikke er en tred-
jemand, 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 hjem-
meside: www.dffe.dk 
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Godkendte non-food slutprodukter 
 
Tilladte non-food slutprodukter, der er fremstillet af landbrugsprodukter  
 
Alle produkter i Den Kombinerede Nomenklatur i kapitel 25 - 99 samt 
 

- produkter, der henhører under kapitel 15, og anvendes til andre formål end konsum eller foder, 
- KN-kode 2207 20 00 til direkte anvendelse i motorbrændstof eller til forarbejdning til anven-

delse i motorbrændstof, 
- emballeringsmateriale henhørende under KN-kode ex 1904 10 og 1905 90 90 på betingelse af, 

at der foreligger bevis for, at produkterne er blevet anvendt til non-food formål efter bestem-
melserne i non-food forordningen, 

- mycelium under KN-kode 0602 9110, 
- schellak og lign. vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og balsa-

mer henhørende under KN-kode 1301, 
- safter og ekstrakter af opium henhørende under KN-kode 1302 11 00, 
- safter og ekstrakter af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon henhørende under 

KN-kode 1302 14 00, 
- andre planteslimer og gelatineringsmidler henhørende under KN-kode 1302 39 00. 
- alle landbrugsprodukter og forarbejdede produkter afledt heraf, som anvendes som brændstof 

til energiproduktion eller anden energiformål, 
- Elefantgræs (Miscanthus sinensis) henhørende under KN-kode 0602 90 51, hakket, bestemt til 

anvendelse som strøelse til heste, halmleje, tilsætningsstoffer til kompostforbedring og strøelse 
til tørring og rensning af planter samt denne råvare eller dens fibre, der benyttes som byggema-
teriale 

- alle produkter, der er nævnt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93, senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 216/2004 forudsat, at de ikke er fremstillet af korn eller kartofler, der er 
dyrket på udtagne landbrugsarealer, og/eller ikke indeholder produkter, der er afledt af korn el-
ler kartofler, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer, 

 - alle produkter, der er nævnt i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (3), senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2004, forudsat at de ikke er fremstillet af sukkerroer, 
der er dyrket på udtagne landbrugsarealer og ikke indeholder produkter, der er afledt af suk-
kerroer, som er blevet dyrket på udtagne landbrugsarealer. 

 
Det er tilladt at dyrke sukkerroer, jordskokker eller cikorierødder på udtagne arealer under forudsætning 
af  

a) at sukkerroerne ikke anvendes til sukkerproduktion, som defineret i forordning (EF) nr. 314/2002 
(2), hverken som mellemprodukt eller biprodukt, og 

b) at cikorierødderne og jordskokkerne ikke undergår en såkaldt hydrolysebehandling, jf. forord-
ning (EF) nr. 314/2002, hverken i uforarbejdet stand eller som et mellemprodukt såsom inulin el-
ler som et biprodukt såsom oligofruktose eller andet. 

 
Slutproduktet skal have en sådan form, at det ikke umiddelbart kan anvendes til foder eller føde-
varer. 
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Bemærkninger til ovenstående 
Kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur (også kaldet den Fælles Toldtarif) omhandler uforarbej-
dede og let forarbejdede organiske produkter og produkter af organisk oprindelse. 
 
Kapitel 15 omhandler olie og fedtstoffer samt produkter afledt heraf. 
KN-kode 22 07 20 00 er denatureret ethanol. 
KN-kode 1904 10 er "Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter". KN-
kode 1905 omhandler bagværk og lignende af mel eller stivelse. 
 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 omhandler markedsordningen for stivelse. Rådets for-
ordning (EØF) nr. 1260/2001 omhandler markedsordningen for sukker. 
 
Se endvidere Kapitel 6.
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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.  
 
Standardvægten skal beregnes ved hjælp af nedenstående metode. I så tilfælde 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. 
 
 
  100 – (urenheder + vand)   
Standardvægten =                           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. Hvis vandprocen-
ter er på under 6% indsættes 6% i formlen i stedet for den aktuelle vandpro-
cent. 

 
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.
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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 
 
Kontrol 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede system for forvaltnings- og kon-
trolsystem 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 Fæl-
lesskabs forordninger om markedsordninger for Landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven)  
 
Bekendtgørelse nr. 1514 af 22. december 2004 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalings-
ordningen. 
 
Bekendtgørelse nr. 1515 af 22. december 2004 om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling 
af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder. 
 
Vejledninger 
Vejledning om enkeltbetalingsordningen. 
Landbrugsreform 2005, august 2004. 
 
Supplerende vejledning til enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform 2005, december 2004. 
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AVLS- OG KØBSKONTRAKT FOR                          Hent skrivbart skema her  
NON-FOOD RAPSFRØ, HØSTÅR: __________ 

Evt. løbenr.: ______________________ 
Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af rapsfrø til non-food formål. Rapsfrøene skal anvendes til frem-
stilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Frøene sælges til køberen på de vilkår, der er fastsat 
ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004. 

Po
st

ty
pe

 2
50

 

 
1. Producent/sælger   2. Køber 
Kundenr.: 
 

 
 

SE-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

Ansøgningsnr.: 
 

Eller evt. CVR-nr.:  
 

 
 

 
3. Afgrøde 
 
 

 
Antal hektar (2 decimaler), i alt 

 
Forventet udbytte (kg/ha) 

 
Vinterraps 

  

 
Vårraps 

  

Mængden af biprodukter (oliekager)  i alt – 
skal beregnes som: 
Antal hektar gange udbytte pr. ha gange 0,56 

Skal udfyldes! 

kg

Heraf biprodukter (oliekager)  
til non-food formål. Kan 
udelades, hvis mængden er nul. 

 
 

kg
 

Bemærk venligst: Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om enkeltbetaling. 
Mængder af biprodukter skal udfyldes. 
 
4. Anvendelse  
 
Afgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): __________________  KN-kode: ______________________  
 
Afgrødens sekundære slutanvendelse (biprodukt): Oliekager (KN-kode 23 06 40 00)  Andet: ________________________ 
 
5. Andre betingelser 
 
Parterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv. 

 
6. Erklæring og underskrift  
Producent 

 
Opkøber  

Jeg forpligter mig til senest den 15. oktober i høståret at levere hele avlen 
fra ovennævnte areal, og mindst det repræsentative udbytte.  

 
Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som 
producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde 
orarbejde til et godkendt non-food slutprodukt. f 

 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

 
 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

N
F-

fo
rm

ul
ar

 1
A 

 
Non-food kontrakter skal være indgået og modtaget i direktoratet  
senest samme dag som fristen for ansøgning om enkeltbetaling.     

2-2005 

http://www.dffe.dk/Files/Filer/Jordbrug/Enkeltbetaling/Skemaer/ans_NF-formular_1A.pdf


 
 
 

 
 
 
AVLS- OG KØBSKONTRAKT FOR                   Hent skrivbart skema her 
NON-FOOD AFGRØDE, HØSTÅR: _________ 

Evt. løbenr.: ______________________ 
Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af en afgrøde til non-food formål. Afgrøden skal anvendes til 
fremstilling af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug. Afgrøden sælges til køberen på de vilkår, der er 
fastsat ved denne kontrakt og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004. 
  

Po
st

ty
pe

 2
50

 

1. Producent/sælger   2. Køber 
Kundenr.: 
 

 
 

SE-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

Ansøgningsnr.: 
 

Eller evt. CVR-nr.:  
 

 
 

 
3. Afgrøde 
 
Afgrøde 

 
Antal hektar (2 decimaler), i alt 

 
Forventet udbytte (kg/ha) 

 
 

  

 
 

  

Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelsen i kontrakten og non-food arealet i ansøgningen om enkeltbetaling.  
 
4. Afgrøde og anvendelse  
Afgrødens primære planlagte slutanvendelse 
(hovedprodukt): 

 
KN-kode: 

 
Afgrødens sekundære slutanvendelse  
(biprodukter): 

 
KN-kode: 

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

 
6. Erklæring og underskrift  
Producent 

 
Opkøber  

Jeg forpligter mig til at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og 
mindst det repræsentative udbytte.  

 
Jeg forpligter mig til at aftage hele den mængde råvare, som 
producenten er forpligtet til at levere, og lade en tilsvarende mængde 
orarbejde til et godkendt non-food slutprodukt. f 

 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

 
 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

N
F-

fo
rm

ul
ar

 1
B 

 
Non-food kontrakter skal være indgået og modtaget i direktoratet  
senest samme dag som fristen for ansøgning om enkeltbetaling.     

                                                                   2-2005 
 

http://www.dffe.dk/Files/Filer/Jordbrug/Enkeltbetaling/Skemaer/ans_NF-formular_1B.pdf


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 

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

ÆNDRING ELLER ANNULLERING           Hent skrivbart skema her 
AF NON-FOOD KONTRAKT 
Areal og omsåning 
 

Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen.   
 
 
 
 
1. Producent/sælger   2. Køber 

Po
st

ty
pe

 2
52

 

Kundenr.: 
 

 
 

SE-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

Ansøgningsnr.:   
 

 
 

 

 
3. Kontrakten ønskes ændret på grund af:  
Mindre areal        Større areal        Omsåning          Annullering    (sæt kryds) 
 
 

4. Oplysning om arealer, der er omfattet af ændringen (anfør antal hektar, 2 decimaler)  
 

_____,____ hektar er overført til braklægning. Kan kun anvendes indtil den 31. maj. 
 

_____,____ hektar med ordinær afgrøde ændret til non-food afgrøde. Kan kun anvendes indtil den 31. maj. 
 

_____,____ hektar er ikke længere at betragte som udtaget areal.  
 

_____,____ hektar er sået med anden type non-food afgrøde, der er omfattet af anden non-food kontrakt. 
 (skal ikke anvendes ved omsåning af vinterraps med vårraps, men udfyld de sidste to linier i punkt 5) 

 
 

5. Specifikation af ændringen (afgrøde, areal og udbytte) 

  Ændring af areal  Omsåning (fra vinterafgrøde til vårafgrøde) 
 
 
Marknr. 

 
 
Afgrøde 

 
Oprindeligt areal 
(ha, 2 dec.) 

 
Areal korrigeret til 
ha, 2 dec.) (

 
Oprindeligt udbytte 
kg/ha) (

 
Udbytte korrigeret  
til (kg/ha)  

 
  

 
 
 

  
 

      

 
 

 
Vinterafgrøde 

 
 

 
 

   

 
 

  
Vårafgrøde 

 
 

 
 

  
 

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

 
Opkøber  

 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

 
 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

2-2005 

http://www.dffe.dk/Files/Filer/Jordbrug/Enkeltbetaling/Skemaer/ans_NF-formular_2.pdf


 
 
Vejledning til NF-formular 2
 
Kontrakten kan frem til 31. maj i høståret ændres i både op- 
og nedadgående retning. En kontrakt kan således udvides 
med et yderligere areal tilsået med samme afgrøde.  
 
Kontrakten kan annulleres. Ændringen skal meddeles på NF-
formular 2. Arealet kan herefter braklægges eller anmeldes 
som almindeligt dyrket/udyrket areal, forudsat de almindeli-
ge betingelser herfor er opfyldt. 
 
Der kan ske omsåning. Omsåningen skal være  foretaget 
senest den 31. maj. Ved omsåning med en anden type afgrø-
de (f.eks. fra raps til korn) skal den oprindelige kontrakt 
annulleres og ansøger skal indgå en ny kontrakt for den 
vårsåede afgrøde inden ansøgningsfristens udløb 
 
Ved andre typer af ændringer (f. eks. ved ændringer i 
udbyttet eller ændring af arealet til braklægning efter den  
31. maj) skal NF-formular 3 anvendes. 
 
Hvis ansøgningen om enkeltbetaling indeholder et mindre 
non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er 
ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kon-
trakten fortsat leveres som non-food afgrøde.  
 
1. Omsåning af kontraktpligtige non-food afgrøder 
Beslutter du at omså med samme afgrøde-art (f.eks. omså-
ning af vinterraps med vårraps), skal du i fællesskab med 
opkøberen udfylde NF-formular 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 art non-food afgrøde (f.eks. fra vinterraps til vårhve-
de), skal du indgå ny kontrakt, som skal være indgået senest 
ved ansøgningsfristens udløb. 
 
2. Ændring fra non-food afgrøde til ordinær afgrøde 
Beslutter du at ændre afgrøden helt eller delvist til en ordi-
nær afgrøde (ikke non-food afgrøde), skal du i fællesskab 
med opkøberen ændre eller annullere kontrakten ved at 
udfylde NF-formular 2 således: 
• i punkt 3 sættes kryds under “Mindre areal” eller “An-

nullering” alt efter, om en del eller hele arealet ændres til 
ordinær afgrøde, 

• i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som ikke 
længere er udtaget, 

• hvis der er tale om en delvis ændring, anføres under 
punkt 5 oprindeligt og korrigeret areal. 

 
3. Ændring fra ordinær afgrøde til non-food afgrøde 
Beslutter du at ændre en ordinær afgrøde til non-food afgrø-
de, skal du i fællesskab med opkøberen ændre kontrakten 
ved at udfylde NF-formular 2 således: 
• i punkt 3 sættes kryds under “Større areal”, 
• i punkt 5 anføres oprindeligt og korrigeret areal for hver 

mark. 
 

Ændringen skal være foretaget senest 31. maj, og NF-formular 2 
skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 
samme dato. Senest samme dag skal du ændre din ansøgning om 
hektarstøtte. 
 
2. Ændring fra non-food dyrkning til braklægning 
Beslutter du efter såning, men inden den 31. maj at lade et non-
food areal overgå helt eller delvist til braklægning, skal du ud-
fylde NF-formular 2 således: 
• I punkt 3 sættes kryds i “Mindre areal” eller “Annullering” 

alt efter om ændringen omfatter en del eller hele non-food 
arealet, 

• i punkt 4 anføres antal hektar på det areal, som overgår til 
braklægning, 

• i punkt 5 anføres antal hektar, der stadig er omfattet af kon-
trakten. 

 
Hvis du på den baggrund ændrer til braklægning senest den 31. 
maj, skal du enten senest den 31. maj etablere et plantedække 
ved udsåning af f.eks. græs i henhold til bestemmelserne om 
plantedække, eller holde den resterende afgrøde ganske kort i 
resten af sæsonen. Det er tilladt forud for såningen at foretage 
jordbehandling. 
 
Du må hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå 
eller i øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet 
af kontrakten. 
 
5. Ændring til ikke-kontraktpligtige non-food afgrøder  
Beslutter du inden den 31. maj at ændre til en ikke kontraktplig-
tig non-food afgrøde (f.eks. pil), skal du anvende samme proce-
dure som beskrevet under “Ændring fra non-food dyrkning til 
braklægning.” Såning eller tilplantning skal være foretaget 
senest den 31. maj. Der skal foretages en tilsvarende ændring af 
din ansøgning. 
 
6. Lavt udbytte 
Konstaterer du efter den 31. maj, 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 NF-formular 3 “Anmodning om 
ændring af leveringspligt – non-food”. 
 
Frist for ændring og for indsendelse 
Ovennævnte ændringer kan foretages frem til 31. maj. NF-for-
mular 2 skal indsendes straks efter udfyldelsen (husk stregko-
demærkat). Formularen skal senest være modtaget i Direktoratet 
for FødevareErhverv den 31. maj, 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 enkeltbetaling.  
 
Ændringer vedrørende større non-food areal, og som mod-
tages efter 31. maj er ugyldige. Ændringer med arealreduktio-
ner efter denne dato, vil blive individuelt behandlet. 
 
Husk både producentens og opkøberens underskrift. 
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 

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

ANMODNING OM ÆNDRING                    Hent skrivbart skema her 
AF LEVERINGSPLIGT 
Non-food kontrakt  
Læs vejledningen på næste side inden udfyldelsen. 
 
 
 
 
1. Producent/sælger   2. Køber 
Kundenr.: 
 

 
 

SE-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

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

 
Afgrøde 

Oprindeligt areal 
(ha, 2 dec.) 

Areal korrigeret til 
(ha, 2 dec.) 

Oprindeligt  
udbytte (kg/ha) 

Udbytte korrigeret til  
(kg/ha)  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ingen del af den råvare, der er dyrket på non-food arealer, og som ændres til braklagte arealer,  
må sælges, foræres bort eller på anden måde blive brugt som råvare til foder eller fødevare brug. 

  
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. 
 
 
  
 

 
  
 

 
5. Destruktion af plantemateriale  
 
 
 
 

                                                                                2-2005  
Producent  
Dato: 
 

 
Underskrift: 
 
 

Forbeholdt Direktoratet for FødevareErhverv  
Anmodningen er godkendt den: 
 
 
 
 
 
 
Stempel og underskrift
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 Forbeholdt Direktoratet for FødevareErhverv 

 
Anmodningen er ikke godkendt, 
se brev til producenten af (dato):  

http://www.dffe.dk/Files/Filer/Jordbrug/Enkeltbetaling/Skemaer/ans_NF-formular_3.pdf


 
Vejledning til NF-formular 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 NF-formular 3 

NF-formular 3 skal anvendes i følgende tilfælde: 
• ved ændringer i udbyttet og  
• ved ændring af arealet til braklægning efter den 31. maj. 
 
Hvis ansøgningen om enkeltbetaling indeholder et mindre 
non-food areal end anført i kontrakten, og kontrakten ikke er 
ændret, skal den fulde mængde råvare, som er anført i kon-
trakten fortsat leveres som non-food afgrøde.  
 
Leveringspligt 
Du har altid pligt til at levere hele den høstede mængde råva-
rer.  
 
Hvis du dyrker raps eller korn, skal du dog mindst levere den 
mængde, som Direktoratet for FødevareErhverv i juli måned i 
høståret fastsætter for den pågældende råvare. Inden udgangen 
af juli måned vil du 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 udtaget.  
 
For andre afgrøder skal den leverede mængde mindst svare til 
den mængde, der er anført i kontrakten.  
 
Ændring fra non-food dyrkning til braklægning 
Beslutter du efter den 31. maj at lade et non-food areal overgå 
helt eller delvist til braklægning, skal du anmode Direktoratet 
for FødevareErhverv om fritagelse for leveringspligten, og 
udfylde NF-formular 3 således: 
• i punkt 3 anføres antal hektar på det areal (mark for mark), 

som overgår til braklægning, 
• under punkt 4 forklares årsagen til ændringen eller 

annulleringen, samt  
• i punkt 5 skal du anføre den metode, hvorved du ønsker at 

destruere den tilbageværende non-food afgrøde. 
 
Når ændringen er godkendt af Direktoratet for Fødevare-
Erhverv, skal du braklægge det pågældende non-food areal 
ved at holde det tilbageværende plantedække ganske kort i 
resten af vækstsæsonen eller ved at udså plantedække i hen-
hold til bestemmelserne om plantedække (forbudet mod at slå 
plantedækket på braklagte arealer gælder ikke for arealer, der 
overføres fra non-food produktion til braklægning). Du må 
hverken sælge, forære væk eller på anden måde afstå eller i 
øvrigt anvende den råvare, som ikke længere er omfattet af 
kontrakten. 
 
Du må ikke foretage de fysiske ændringer på marken, før en 
godkendelse foreligger fra Direktoratet for FødevareErhverv.  

Du vil modtage svar på Deres anmodning om ændring af leve-
ringspligten 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 NF-formular 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 hver enkelt tilfælde godkendes af 
Direktoratet for FødevareErhverv. For nærmere oplysninger, se 
non-food 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 – NF-formular 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 Deres 
vilje umiddelbart før eller under høsten.  
 
For at kunne tage stilling til en anmodning om reduktion i 
leveringspligten, skal du på høst- og leveringserklæringen (NF-
formular 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 om-
stændigheder indtraf. 
 
Dokumentation 
Direktoratet for FødevareErhverv kan kun godkende ændringer 
af leveringspligten, hvis du vedlægger dokumentation for de 
forhold, som de har angivet i punkt 4 som årsag til ændringen. 
Se non-food vejledningen om kravene til dokumentation. 
 
Indsendelse 
NF-formular 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. 
 

2-2005
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Direktoratet for FødevareErhverv  
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000 
 
 

HØST- OG LEVERINGSERKLÆRING               Hent skrivbart skema her                      
vedr. dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer   
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1. Producent/sælger   2. Køber 
Kundenr.: 
 

 
 

SE-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

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. 

 
Afgrøde 

Høstet non-food udbytte i kg 
(indvejet råvare) 

Efterleveret mængde, 
dyrket som ordinær afgrøde 

 
 
Vårraps 

  
 

 
Vinterraps 

  

 
 
Andet: ______________________ 

  
 

 
4. Evt. årsag til lavt udbytte – vedlæg dokumentation. Se vejledningen på næste side.  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
5. Erklæring og underskrift  
Producent 

Jeg erklærer, 
- at alle de høstede mængder råvarer er leveret til ovennævnte opkøber som non-food afgrøde, 
- at intet af den høstede non-food afgrøde er solgt eller foræret bort til andre eller på nogen anden måde brugt, og 
- at der om nødvendig  er suppleret med råvarer dyrket på ikke udtagne arealer. t 
Dato: 
 

 
Underskrift: 
 

2-2005
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Vejledning til høst- og leveringserklæringen 

 
 
Leveringstidspunkt 
Du skal levere råvaren til opkøberen senest den 15. 
oktober i høståret. Hvis der er tale om rodfrugter 
eller andre sent høstede afgrøder, kan Direktoratet 
for FødevareErhverv fastsætte en senere dato. 
 
Indsendelse 
Straks efter at du har leveret sidste del af råvaren 
til opkøber, skal du udfylde og indsende denne 
erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv. 
Du skal oplyse om høstet mængde (indvejet 
råvare) for hver afgrøde, samt til hvilken opkøber 
du har leveret afgrøden. 
 
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. 
 
Leveringspligt 
Du skal mindst levere den mængde, der svarer til 
det repræsentative udbytte. Bemærk, at du altid 
skal levere hele den høstede mængde råvare fra 
non-food marker. 
  
Direktoratet for FødevareErhverv kan i helt 
specielle tilfælde tillade, at du leverer op til 10% 
mindre end det repræsentative udbytte. Leverings-
pligten kan kun nedsættes i tilfælde af begiven-
heder, 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 anven-
delse af gødning og plantebeskyttelsesmidler samt 
generelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1. 
juli i høståret ikke begrunde en nedsættelse af leve-
ringspligten. Sådanne forhold er der taget højde for 
ved fastsættelsen af det repræsentative udbytte. 

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 NF-formular 3B. 
 
Lavt høstudbytte  
Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan Di-
rektoratet for FødevareErhverv i særlige tilfælde 
efter en konkret vurdering tillade, at leveringsplig-
ten nedsættes med indtil 10% i forhold til det re-
præsentative udbytte. Sådanne særlige tilfælde kan 
for eksempel være lokalt betingede vejrforhold 
(regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr, 
indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre be-
givenheder, 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 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 omstæn-
digheder 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  leve-
ringspligten, vil du få besked herom senest 3 uger 
efter indsendelsen af høst- og leveringserklærin-
gen. 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. 
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OVERTAGELSE AF NON-FOOD KONTRAKT         Hent skrivbart skema her               
VED PRODUCENTSKIFTE 
 
 
 
 
 
1. Producent/sælger   2. Køber/erhverver 
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Kundenr.: 
 

 
 

CVR-nr.: 
 

Navn: 
 

 
 

Navn og adresse: 

Gade: 
 

 
 

 
 

Postnr. / Postdistrikt: 
 

 
 

 
 

Ansøgningsnr.: 
 

  
 

 
 

 

 
3. Ny producent  
Kundenr.: 
  
Navn: 
  
Gade: 
  
Postnr. / Postdistrikt: 
  
Telefonnr.: 
 

 
Evt. ansøgningsnr.: 

 
Personnr.: 
 

 
CVR-nr.: 

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.  
 
Sker producentskiftet efter den 31. maj i ansøgningsåret 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 handypræmier, behøver du 
ikke meddele Direktoratet for FødevareErhverv, at der er sket 
producentskifte. 

 
4. Non-food kontrakt for  
Afgrøde: 

 
Areal (2 decimaler): 

 
Høstår: 
 

 
5. Erklæring og underskrift 
Tidligere producent Opkøber 
 
Jeg overdrager hermed non-food kontrakten til nedennævnte nye 
producent. 

 
Jeg accepterer hermed, at den nye producent overtager  
ovennævnte non-food kontrakt. 

 
 
Dato: 

 
 
Underskrift: 

 
 
Dato: 

 
 
Underskrift: 

 
Ny producent  
 
Jeg erklærer, at jeg indtræder i alle de forpligtelser, som er  
omhandlet i ovenn vnte non-food kontrakt. æ

 
 

 
 
 
Dato: 

 
 
 
Underskrift: 

 
 
 
 

 
 
 

2-2005

N
F-

fo
rm

ul
ar

 5
 

 

http://www.dffe.dk/Files/Filer/Jordbrug/Enkeltbetaling/Skemaer/ans_NF-formular_5.pdf
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