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Tildeling af sukkertillæg 
Den landbruger, der 8. marts 2006 havde en kontrakt med Danisco om levering af sukkerroer, er berettiget til 
et sukkertillæg. Sukkertillægget beregnes på grundlag af den mængde polsukker, som indgår i leveringskon-
trakten 8. marts. Hvis kontrakten er registreret hos Danisco efter denne dato, kan der ikke tildeles sukkertil-
læg, med mindre den forsinkede indsendelse skyldes force majeure eller usædvanlige omstændigheder. 
 
Der er beregnet en foreløbig sats for sukkertillægget pr. ton polsukker i 2008 samt 2009 og frem. Den ende-
lige beregning kan først finde sted, når det totale beløb, der skal fordeles som individuelle sukkertillæg, og 
den samlede kontraktmængde polsukker, er fastlagt. Dette kan først ske, når alle ansøgninger er behandlet. 
Sukkertillægget beregnes i euro og omregnes til danske kroner efter den kurs, der gælder 1. oktober det år, 
tillægget bliver udbetalt. 
 
Du skal være aktiv landbruger 21. april 2006 for at få tildelt sukkertillæg, og du skal også eje betalingsrettig-
heder samme dato. Hvis du ikke indsender en EB-ansøgning, skal du på anden vis kunne dokumentere, at du 
er aktiv landbruger, dvs. udøver en landbrugsaktivitet. En landbrugsaktivitet er produktion, avl eller dyrk-
ning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål 
eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand. 
 
Ansøgning om sukkertillæg 
Direktoratet har fået oplyst fra Danisco, at du 8. marts 2006 var registreret som indehaver af kontrakt om 
levering af polsukker. For at få tildelt sukkertillæg skal du indsende vedlagte fortrykte Ansøgning om sukker-
tillæg. Ansøgningen skal underskrives og returneres til direktoratet. 
 
Den samlede mængde polsukker, som du har indgået kontrakt på, er fortrykt på ansøgningsskemaet. Det 
betyder, at hvis du har indgået flere kontrakter med Danisco under samme CVR-nr., så er det den samlede 
mængde polsukker pr. CVR-nr., der er fortrykt. Du skal også være opmærksom på, at det er den mængde 
polsukker, der var registreret 8. marts 2006, der er fortrykt.  
 
Bemærk, at denne mængde afviger fra den mængde polsukker, du skal levere ifølge kontraktbekræftelsen fra 
Danisco, af følgende grunde: 

• fordi der er besluttet en midlertidig kvotereduktion på 16,05 pct. for 2006 og 
• fordi du har overdraget eller fået overdraget en leveringskontrakt efter den 8. marts 2006. 

 
Hvis du ikke er enig i den fortrykte mængde, skal du strege den ud og skrive den korrekte kontraktmængde 
pr. 8. marts 2006 ved siden af. Du skal vedlægge dokumentation for ændringen i form af kopi af leverings-
kontrakten pr. 8. marts 2006. Er der tale om en kontraktmængde, som er overdraget senest 8. marts 2006, og 
som derfor lyder på overdragerens navn, skal du endvidere vedlægge dokumentation i form af kopi af over-
dragelseserklæringen ”Køb af kontraktmængde”, ”Forpagtning af kontraktmængde” eller ”Ejerskif-
te/forpagtning”. 
 
Det anbefales, at du indsender ansøgningen separat og ikke sammen med EB-ansøgningen, da ansøgningen 
om sukkertillæg og EB-ansøgningen ikke bliver behandlet sammen. Indsendes de sammen kan det forsinke 
behandlingen af ansøgningen om sukkertillæg og beregningen af det endelige sukkertillæg. 
 
Ansøgningen skal være modtaget i direktoratet senest 21. april 2006. Det anbefales, at du får en postkvitte-
ring som dokumentation for rettidig indsendelse af ansøgningen. 
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Fordeling af sukkertillæg 
Når alle ansøgninger er færdigbehandlet, vil du modtage et brev fra direktoratet med oplysning om dit ende-
lige sukkertillæg. Sukkertillægget bliver fordelt på de betalingsrettigheder undtagen udtagningsrettigheder, 
som du ejer 21. april 2006. Disse betalingsrettigheder får et ”sukkermærke” og bliver første gang forhøjet 
med et mindre sukkertillæg i 2008. Fra 2009 bliver de mærkede betalingsrettigheder forhøjet med det fulde 
sukkertillæg. Hvis du lejer eller forpagter betalingsrettigheder, bliver disse ikke forhøjet med sukkertillæg. 
Bemærk, at hvis du ikke ejer betalingsrettigheder 21. april 2006, taber du sukkertillægget. 
 
Direktoratet registrerer ansøgerne med CVR-/CPR-nr. Du skal derfor huske at kontrollere, at det fortrykte 
CVR-/CPR-nr. i Ansøgningen om sukkertillæg er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, skal du henvende dig til 
direktoratet. Sukkertillægget bliver fordelt på de betalingsrettigheder, som du ejer under det CVR-/CPR-nr., 
som fremgår af ansøgningen om sukkertillæg. 
 
Når en betalingsrettighed har fået et ”sukkermærke” i 2006, kan mærket ikke fjernes igen, heller ikke hvis du 
overdrager betalingsrettigheden til en anden landbruger. 
 
Overførsel af sukkertillæg 
Du kan anmode om at få overført et sukkertillæg til en anden landbruger eller juridisk person (fx et selskab), 
hvis én af følgende situationer er indtrådt i perioden fra 9. marts til 21. april 2006: 

• Ændring af retlig status 
• Sammenlægning eller opsplitning af bedrifter 
• Salg af en hel eller dele af en bedrift. Det skal fremgå af salgsdokumentet, der skal være underskre-

vet af både køber og sælger, at sukkertillægget bliver overdraget sammen med jorden. Sælger skal 
også fortsat være aktiv landbruger 21. april 2006. 

• Overdragelse af en hel eller en del af en bedrift ved arv eller forskud på arv 
 
Det er den landbruger, der er berettiget til et sukkertillæg, der skal indsende Ansøgning om sukkertillæg og 
anmodning om at få sukkertillægget overført til en anden landbruger. Anmodningen om overførsel skal un-
derskrives af både overdrager og erhverver, og erhverver indtræder derved i ansøgers sted. 
 
Skema samt vejledning til anmodning om overførsel af sukkertillægget findes på www.dffe.dk. Skemaet skal 
være modtaget i direktoratet senest 21. april 2006. 
 
Efter 21. april 2006 kan betalingsrettigheder, der får et sukkermærke i 2006, overdrages efter de gældende 
regler. Meddelelse om overdragelse af betalingsrettigheder skal ske på Skema til overdragelse af betalings-
rettigheder, som findes på www.dffe.dk. 
 
Ansøgning om sukkertillæg fra den nationale reserve 
Du kan søge om tildeling af sukkertillæg fra den nationale reserve, hvis du efter 8. marts 2006  

• ved arv eller forskud på arv har overtaget en hel eller en del af en bedrift, der var bortforpagtet 25. 
april 2005, fra en person, der blev pensioneret fra landbruget eller afgik ved døden senest 25. april 
2005 

• overtager en bedrift, som du har købt senest 15. maj 2004, og som var bortforpagtet 25. april 2005 
 
Du kan læse de nærmere kriterier for tildeling af sukkertillæg fra reserven i Vejledning om ansøgning om 
sukkertillæg fra den nationale reserve på www.dffe.dk. Her finder du også ansøgningsskemaet. 
 
I begge tilfælde skal ansøgningen sendes i det ansøgningsår, hvor du overtager bedriften. For overtagelser, 
som sker i perioden 9. marts 2006 til og med 21. april 2006 skal ansøgningen derfor ske i 2006, mens der ved 
senere overtagelser skal ansøges i det år, hvor du overtager bedriften. 
 
Vejledning om National reserve 2006 med de generelle regler for tildeling fra reserven findes på direktora-
tets hjemmeside. Fristen for ansøgning til den nationale reserve er 21. april 2006. 


	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
	Direktoratet for FødevareErhverv 

