
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
Nyropsgade 30, 1780 København V. Tlf. 3395 8000 
 
Ændringsskema, grundlaget for beregning af moderfårstillæg (MF-tillæg) 
 
Du skal kun udfylde dette skema, hvis du har ændringer til de registreringer NaturErhvervstyrelsen 
har oplyst vil blive brugt ved fastlæggelsen af dit MF-tillæg, jf. det fremsendte beregningsgrundlag, 
eller du har fået overdraget et MF-tillæg. 
 
”Vejledning om tildeling af moderfårstillæg”, en vejledning til udfyldelse af ændringsskemaet samt 
skemaer m.v. kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (naturerhverv.fvm.dk, vælg 
”Skema og vejledning”, ”Tilskudsordninger”, ”Landbrug” og ”Moderfår”).  
 
HUSK, at skemaet skal underskrives og vedlægges dokumentation for ændringerne.  
Ændringsskemaet skal indsendes, så det er modtaget i styrelsen senest 30. april 2012.  
Adressen er: 
NaturErhvervstyrelsen  
Center for Arealtilskud, Husdyr 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Husdyr@naturerhverv.dk 
 
 
1. Ansøger 
Navn: Evt. sagsnr. (fremgår af brev*): 
Gade: 
Husnummer: 

CPR-nr: 

Postnr. / By CVR-nr: 
*: Sagsnr. udfyldes, hvis du har modtaget brevet ”Afkobling af præmier for moderfår” fra NaturErhvervstyrelsen 
 
2. Ændring af antal præmieberettigede får i 2010 og 2011 
 2010 2011 
Moderfår   
Malkefår   
Der er vedlagt dokumentation:       ( bemærkninger kan anføres i felt nr. 6) 
 
 
3. Sammenlægning eller opdeling af bedrifter – ændring af retlig status  
Jeg har foretaget følgende ændringer: 
 
 
A. Nedenstående MF-tillæg skal sammenlægges    
CVR-/CPR-nr.:  Sagsnr.: (fremgår af brev): 
CVR-/CPR-nr.: Sagsnr.: (fremgår af brev): 
 

B. MF-tillægget skal opdeles               og jeg skal have overført ___procent af MF-tillægget fra 
CVR-/CPR-nr: Sagsnr.: (fremgår af brev): 
Der er vedlagt dokumentation:     (Kan bl.a. omfatte ”Blanket til overdragelse af MF-tillæg”)  
( bemærkninger kan anføres i felt nr. 6.) 
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4. Overdragelse af MF-tillæg – køb/salg situation  
a. Jeg har købt en hel bedrift 

fra: 
Sagnr.: (fremgår af brev) CVR-/ CPR-nr.: 

b. Jeg har købt del af en 
bedrift og skal have 
overført ____procent af 
MF-tillægget fra: 

Sagsnr.: (fremgår af brev) CVR-/CPR-nr.: 

c. Der er sket køb af 
fårebesætning uden jord 
fra: 

Sagnr.: (fremgår af brev) CVR-/ CPR-nr.: 

Der er vedlagt dokumentation:      (Kan bl.a. omfatte ”Blanket til overdragelse af MF-tillæg”) 
( bemærkninger kan anføres i felt nr. 6) 
 
 
5. Arv af bedrift / forskud på arv  

A. Jeg har arvet følgende 
bedrift 

Sagsnr.: (fremgår af brev) CVR-/CPR-nr. 

 

B.  Jeg har fået forskud på 
arv fra følgende bedrift 

 

Sagsnr.: (fremgår af brev) CVR-/CPR-nr. 

Jeg skal have overført ______ procent af MF-tillægget 
Der er vedlagt dokumentation og beskrivelse    ( bemærkninger kan anføres i felt nr. 6) 
 
 
6. Eventuelle øvrige bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Erklæring og underskrift 
 
Ovennævnte oplysninger skal danne grundlag for ændring af moderfårstillæg. 
Bemærk: Alle parter, der er omfattet af ændringerne, skal skrive under 
Dato ______ 
 
Navn (blokbogstaver)  Underskrift 
 
 ____________________________________ _____________________________________ 
 
 ____________________________________ _____________________________________ 
 
 ____________________________________ _____________________________________ 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
 
_____________________________________ _____________________________________ 


