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Du kan søge om tildeling af sukkertillæg fra den nationale reserve, hvis du efter 8. marts 2006  
 

• ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005, fra en person, 
der blev pensioneret fra landbruget eller afgik ved døden senest 25. april 2005. Det er en 
forudsætning, at forpagtningsforholdet har omfattet en kontrakt for levering af sukkerroer, og at 
kontrakten, men ikke sukkertillægget, følger bedriften. 

 
• overtager en bedrift, som du har købt senest 15. maj 2004, og som var bortforpagtet 25. april 2005. 

Forpagtningsforholdet skal have omfattet en kontrakt om levering af sukkerroer, og kontrakten, men 
ikke sukkertillægget, skal følge med bedriften. Det er også en betingelse, at forpagtningsaftalen har 
haft en løbetid på minimum 5 år, og at den ikke tidligere har været fornyet. Endelig er det et krav, at 
du skal indlede eller udvide din landbrugsproduktion senest ét år efter, at du har overtaget bedriften.  

 
I begge tilfælde skal ansøgningen sendes i det ansøgningsår, hvor du overtager bedriften. For overtagelser, 
som sker i perioden fra 9. marts til 21. april 2006 skal ansøgningen derfor ske i 2006, mens der ved senere 
overtagelser først skal ansøges i det år, du overtager bedriften. 
 
Det gælder desuden, at  
 

• værdien af det sukkertillæg, du kan få tildelt fra den nationale reserve, mindst skal udgøre 5.000 kr. 
 
• de betalingsrettigheder, undtagen udtagningsrettigheder, som du ejer 21. april 2006, bliver mærket 

med et sukkertillæg. Sukkertillægget udbetales første gang med et mindre tillæg i 2008 og med det 
fulde tillæg fra 2009. 

 
• sukkermærket/sukkertillægget tildelt fra den nationale reserve inddrages igen, hvis 

betalingsrettigheder med sukkermærke/sukkertillæg ikke udnyttes hvert år i 5 år, eller hvis de 
overdrages i 5 års perioden efter tildelingen  

 
• sukkermærket/sukkertillægget bliver kun inddraget til den nationale reserve i ovennævnte 5 års 

periode, hvis det samlede tillæg fra den nationale reserve udgør mere end 20 pct. af 
betalingsrettighedens værdi før tildelingen fra reserven  

 
Ansøgningsfristen er 21. april 2006.  
 
Bemærk, at du også skal indsende ansøgning om enkeltbetaling i 2006. 
 
Du kan læse mere om de generelle regler for at søge fra den nationale reserve i vejledningen National 
reserve 2006, der ligger på www.dffe.dk. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
Ansøgningsskemaet 
Ansøger skal: 
 
Pkt. 1: angive navn, adresse, CPR-./CVR-nr. m.v. 
Pkt. 2: sætte kryds i den rubrik, som overtagelsen vedrører 
Pkt. 3: angive, om der er søgt betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2006 
Pkt. 4: skrive dato og underskrift 
 
Dokumentation 
Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv: 
Ansøgningen skal vedlægges: 

 
• dokumentation for arv (fx kopi af skifteretsattest) 
• kopi af skriftlig forpagtningsaftale 
• dokumentation for den sukkerkontrakt, der var bortforpagtet 
• kopi af kontrakt med Danisco om levering af polsukker i 2006/2007 

 
 
Køb af jord senest 15. maj 2004, der var bortforpagtet 25. april 2005: 

 
• kopi af skriftlig forpagtningsaftale 
• dokumentation for den sukkerkontrakt, der var bortforpagtet 
• kopi af kontrakt med Danisco om levering af polsukker i 2006/2007 

 
Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation i begge 
ovenstående tilfælde. 
 
Bemærk, at hvis du vil søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2006, skal du også indsende 
ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Ansøgningsskemaet findes på 
direktoratets hjemmeside: www.dffe.dk  
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