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Formål  
Formålet med at yde støtte efter Ø-støtteordningen er at sikre fortsat landbrugsvirksomhed på en række danske 

småøer uden broforbindelser. Ordningen støtter dermed også de enkelte ø-samfunds muligheder for 

beskæftigelse og levedygtige landdistrikter, ved at jordbrugere driver landbrug og bor på øerne.  

 

Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013, hvor det overordnede formål er at 

fremme bæredygtig og sammenhængende udvikling herunder skabe bedre leve- og arbejdsvilkår i 

landdistrikterne. Desuden er formålet med Landdistriktsprogrammet at fremme udviklingen af nye og bedre 

jordbrugsprodukter under hensyn til miljø-, natur- og kulturmiljø i jord- og skovbruget.  

Tilskud  
 Tilskuddet ydes pr. hektar jordbrugsmæssigt drevne arealer. Ved jordbrugsmæssigt drevne arealer forstås i 

denne vejledning arealer i omdrift og udenfor omdrift, som benyttes til landbrugsformål.  

 

Tilskuddet er på 475 kr. pr. ha jordbrugsmæssigt drevet areal. Du kan højst få tilskud for 100 ha på din bedrift. 

EU-kommissionen finansierer 55 pct. af tilskuddet.  

Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgning om tilskud skal indsendes hvert år på Fællesskemaet. Alle arealer, der drives landbrugsmæssigt skal 

fremgå af skemaet, også selvom der ikke søges støtte til arealet. 

 

Ansøgningen skal være FødevareErhverv i hænde senest den 27. april 2011.  

 

Ved elektronisk indsendelse, skal du selv udskrive en kvittering for indsendelse. Ved indsendelse af ansøgningen 

til FødevareErhverv bør du få udstedt en indleveringsattest for almindeligt brev hos postvæsenet som 

dokumentation for ansøgningens afsendelse. Du modtager en kvittering på, at ansøgningen er modtaget. Hvis der 

ikke inden 3 uger efter modtagelse af ansøgningen er modtaget en sådan kvittering, bør du rette henvendelse til 

FødevareErhverv. 

 

Det er endvidere et krav at alle arealer skal være indtegnet på Fødevareministeriets Internet Markkort eller på et 

markkort, der er indsendt sammen med ansøgningen til FødevareErhverv inden ansøgningsfristen.  

 

Hvem og hvad kan få tilskud?  
 

For at opnå støtte skal ansøgeren råde over de arealer hvortil der søges ø-støtte den 27. april 2011. 

Kun ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter på en af følgende øer kan være omfattet af Ø-støtteordningen: 

 

1. Agersø inkl. Engholm  9. Drejø    17. Hjortø   25. Sejerø  

2. Anholt    10. Egholm, Limfjorden  18. Lyø   26. Skarø  

3. Askø inkl. Lilleø   11, Endelave    19. Læsø   27. Strynø  

4. Avernakø    12. Fanø    20. Mandø   28. Tunø  

5. Barsø    13. Fejø, inkl. Skalø   21. Nekselø   29. Venø  

6. Birkholm    14. Femø    22. Omø   30. Aarø  

7. Bjørnø    15. Fur    23. Orø   31. Ærø  

8. Bågø    16. Hjarnø    24. Samsø 
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Arealer omfattet af Ø-støtteordningen 

Arealerne skal være ejede eller forpagtede. De arealer, der er støtteberettigede, er 

jordbrugsmæssigt drevne arealer. Dvs. arealer i omdrift og udenfor omdrift, som benyttes til 

landbrugsformål. Tilskuddet ydes per hektar jordbrugsmæssigt drevne arealer. Der kan kun søges 

om tilskud til arealer, der dyrkes jordbrugsmæssigt, og som ligger på en af de øer, der er omfattet 

af ordningen. Også udtagne arealer, herunder arealer med 20-årig udtagning, er omfattet af 

tilskudsordningen.  

For at et græsareal, der ikke kan opnå Enkeltbetaling, betragtes som jordbrugsmæssigt dyrket, 

skal arealet være hegnet og udnyttet med afgræsning i sommeren (indtil 15. september), eller det 

skal fremgå at der er taget slæt på hele arealet. Der skal være et sammenhængende plantedække 

på arealet. 

  

 

Ikke støtteberettigede arealer 

Der ydes ikke tilskud til arealer, der ikke dyrkes jordbrugsmæssigt: 

barjord, bebyggede arealer, betonarealer, grusarealer, gårdspladser, haver, havet, hegn, krat, 

køkkenhaver, læhegn, læskure, moser, naturstier, oplagspladser, rørskov, skel, skovarealer, 

strande, søer, tagrør, vandhuller, veje, væksthuse, eller tilsvarende arealer. Det bemærkes, at 

arealer angivet med afgrødekode 902, ikke er Ø-støtte berettiget. 

 

Interessentskaber og driftsfællesskaber 

Hvis bedriften drives af et interessentskab eller af flere personer i forening, indgives én samlet 

ansøgning om tilskud for driftsfællesskabet/bedriften. Det er en betingelse herfor, at 

driftsfællesskabet er organiseret som et personligt ansvarligt interessentskab eller sameje, 

bestående af fysiske personer. Driftsfællesskabets eneste formål skal være landbrugsdrift.  

  

Drives bedriften af et interessentskab eller af flere personer i forening i overensstemmelse med 

landbrugsloven, kan der ydes tilskud, hvis en deltager, som ejer eller forpagter en anpart på 1/5 

eller derover, har bopæl på bedriften, som skal være beliggende på en af ovenfor nævnte øer.  

 

Andre ansøgere  

Andre ansøgere kan ikke søge tilskud under Ø-støtteordningen, f. eks.: 

 

 andre selskaber end interessentskaber,  

 private foreninger og fonde,  

 statslige og kommunale myndigheder,    

 institutioner.  

  

 

Betingelser for at opnå tilskud 
For at få tilskud er det en betingelse, at ansøger  

 har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret på en bedrift på en af de øer, som er omfattet 

af støtteordningen, i hele det kalenderår som tilskuddet vedrører. 

 driver mindst 5 hektar jordbrugsmæssigt på bedriften. Bedriften omfatter alle de 

produktionsenheder, som landbrugeren driver. 
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 i mindst 5 år fra datoen for første udbetaling af tilskuddet efter Ø-støtteordningen i 

programperioden 2007-2013 driver arealet jordbrugsmæssigt. Arealet skal være det 

samme som indgik i beregningerne af tilskuddet det første år i perioden 2007-2013. 

Arealer, der senere indgår i bedriften, skal drives jordbrugsmæssigt i mindst 5 år efter 1. 

udbetaling til dem. 

 opfylder bestemmelserne om krydsoverensstemmelse. 

 indtegner alle bedriftens landbrugsarealer, der drives uanset om der søges støtte. Ligger et 

areal ikke i blok, så skal ansøgeren anmode om markblokændring. Læs nærmere om 

indtegningsreglerne i vejledningen til Fællesansøgningen. 

 

 

 

Ændringer og producentskifte 
Du har pligt til straks at underrette FødevareErhverv, hvis kravene om bopæl og jordbrugsmæssig 

drift ikke længere er opfyldt. På FødevareErhvervs anmodning skal du desuden erklære, om 

kravene stadig er opfyldt.  

 

Ligeledes har ansøger pligt til at underrette FødevareErhverv i tilfælde af ejer- eller brugerskifte. 

 

Når en landmand overdrager arealer, hvortil der er ydet Ø-støtte til anden landmand, så skal 

denne overfor FødevareErhverv påtage sig at opfylde forpligtigelserne for Ø-støtte. Søger 

landmanden, der har påtaget sig at opfylde forpligtigelserne, Ø-støtte til mere end 100 ha, får 

denne dog kun udbetalt støtte for de 100 ha, men skal alligevel angive alle arealerne i 

ansøgningen og opfylde betingelserne om jordbrugsmæssig drift i 5 år, da han ellers skal betale 

udbetalt støtte tilbage.  

 

Vil modtageren af overdragne arealer ikke påtage sig forpligtigelserne, så skal overdrageren 

betale den støtte tilbage, der er udbetalt for arealet i de sidste 5 år. Har overdrageren mere end 

100 ha med Ø-støtte, skal der først tilbagebetales, når overdrageren ikke længere har 100 ha 

tilbage tillagt de hektar med forpligtigelser, han har overtaget fra andre indenfor de sidste 5 år. Er 

overdrageren et interessentskab tages der udgangspunkt i det antal ha, der er modtaget støtte for. 

 

Går en forpagtning tilbage til en ejer og med det samme videre til en ny forpagter, så skal der kun 

laves et producentskifte fra den ene forpagter til den næste, med mindre der er en periode, hvor 

arealet ikke er bortforpagtet. 

 

Såfremt en bedrift overdrages i sin helhed efter indgivelse af ansøgning, men inden det ansøgte 

tilskud er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til overdrageren, medmindre 

overdrageren ved transport overfører retten til støtte til erhververen. Udbetaling af tilskuddet til 

erhververen er betinget af, at dette ikke strider mod tredjemands bedre retsstilling i forhold til 

overdrageren, herunder ved transport, og at erhververen indtræder i overdragerens forpligtelser.  

 

I forbindelse med dødsfald kan boet videreføre bedriften i op til et år (det er således muligt for 

boet at ansøge om Ø-støtte en gang), herefter skal bedriften overdrages. Hvis erhververen ikke 

vil/kan overtage forpligtigelserne for Ø-støtte, skal boet tilbagebetale støtten for 5 år. Vælger boet 
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ikke at søge Ø-støtte, så ophører forpligtigelserne uden tilbagebetaling, hvis boet påberåber sig 

force majeure reglerne jf. § 18 i bekendtgørelsen. 

 

FødevareErhverv kan i forbindelse med ejer- eller brugerskifte fravige kravet om fast bopæl og 

jordbrugsmæssig drift af arealet på jordbrugsbedriften:  

 

 bopælskravet kan fraviges i de tilfælde, hvor ansøgeren fraflytter ejendommen og tager 

bopæl andetsteds på øen, uden at der foreligger et ejer- eller brugerskifte. Det vil her 

være en forudsætning, at landbrugslovens bopælsregler ikke overtrædes, 

 ved ejer- eller brugerskifte kan kravet om 5 års jordbrugsmæssig drift og bopælspligt i 

hele det kalenderår, som tilskuddet vedrører fraviges for overdrager, hvis en ny ejer eller 

bruger over for FødevareErhverv erklærer, at han eller hun vil indtræde i betingelserne 

for tilskud. 

 ved ejer- eller brugerskifte kan bopælskravet i hele det kalenderår, som tilskuddet 

vedrører i særlige tilfælde fraviges, hvis den nye ejer ikke ønsker at have bopæl på 

bedriften, men bopæl andetsteds på øen. Det vil være en forudsætning, at 

landbrugslovens bopælsregler ikke overtrædes. 

 

 

Udelukkelse og straf 
Efter Landdistriktslovens § 14 straffes med bøde, hvis ansøgeren ved grov uagtsomhed eller 

forsætligt har afgivet urigtige oplysninger. Det er strafbart at give urigtige eller vildledende 

oplysninger eller tilbageholde oplysninger, der har betydning for afgørelse om tilsagn eller 

udbetaling af tilskud. Det er desuden strafbart, ikke at give vejledning og hjælp ved kontrol, og at 

undlade at udlevere det materiale, som er nødvendigt for kontrollen.  

 

Det er strafbart ikke at overholde betingelserne for Ø-støtte. Der kan idømmes straf i form af 

bøde. Selskaber m.v. kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

 

Kontrol  
For at kunne administrere ordningen har FødevareErhverv brug for en række oplysninger.  

 

Oplysningerne i Fællesskemaet vil blive brugt til sagsbehandling, administration, 

tilskudsudbetaling og kontrol. 

 

Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, 

forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 

 

Oplysninger i en Ø-støtteansøgning kontrolleres dels ved FødevareErhvervs administrative 

kontrol, dels ved bedriftskontrol udført af Plantedirektoratet. Desuden indhentes fornødne 

oplysninger fra andre offentlige myndigheder. Såfremt man i forbindelse med denne kontrol 

bliver opmærksom på overtrædelser eller mulige overtrædelser, vil meddelelse herom tilgå de 

pågældende myndigheder.  
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Plantedirektoratet foretager årligt uanmeldt kontrol på stedet samt ud fra luftfoto/satellitbilleder 

hos et antal ansøgere. I forbindelse med kontrollen af ordningen er du forpligtet til at yde 

kontrollørerne den nødvendige vejledning og hjælp, bl.a. til fremskaffelse af regnskabsmateriale.  

 

Af hensyn til kontrollen skal du i mindst 5 år tilbage fra seneste tilskudsudbetaling opbevare 

gødningsplaner med tilhørende markkort samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører 

ansøgningen, som udbetalingen sker for. 

 

Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan 

gennemføres. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan 

gennemføres, skal du finde en stedfortræder. Dette gælder også, hvis du ikke opholder dig på 

bedriften i en længere periode.  

 

Kan en kontrol ikke gennemføres på grund af forhold, som du er årsag til, vil din ansøgning om 

støtte blive afvist. I en sådan situation bortfalder støtten og der stilles krav om tilbagebetaling af 

støtte fra tidligere år 

 

 

Tilbagebetaling af uberettiget udbetalte tilskud  
Udbetalte tilskud skal helt eller delvist tilbagebetales med tillæg af renter, beregnet fra datoen for 

fremsættelsen af krav om tilbagebetaling til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved 

forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg (dog mindst 50 kr.), hvis  

 

 betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,  

 ansøger har givet forkerte eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af 

betydning for sagens afgørelse, 

 ansøger misligholder sin underretningspligt eller ikke medvirker til kontrol, 

 hvis tilskudsmodtager inden 5 år fra første udbetaling af støtte for et areal overdrager 

arealet til en anden, medmindre sidstnævnte efter ansøgning indtræder i betingelserne for 

tilskud.  

 

 

 

 

Arealafvigelser  
Hvis det areal der fastslås ved kontrol er mindre end det anmeldte areal, vil der kun blive udbetalt 

støtte til det fastslåede areal. Det vil endvidere i nogle situationer medføre en yderligere 

nedsættelse af støtten i forbindelse med beregning af årets tilskud, afhængig af hvor stor 

forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal (se skema nedenfor). 

 

Det fastslåede areal er det areal, der er til stede, og hvor alle støttebetingelserne, der knytter sig 

direkte til arealanvendelsen, er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt for et areal, så vil 

arealet ikke blive godkendt, og der vil opstå en afvigelse mellem det anmeldte areal og det 

fastslåede areal. 
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Det anmeldte areal er lig det ø-støtteareal, der er angivet på det pågældende års markplan i 

Fælleskemaet. 
 

Forskel mellem anmeldt 

og fastslået areal 

Nedsættelse af støtten 

Fra 0 % til og med 3 %, 

dog højst 2 ha 

Det ansøgte areal på Ø-støtte nedsættes, så det svarer til 

det fastslåede areal. Der sker ingen yderligere nedsættelse 

af støtten. 

Fra 3 % til og med 20 % 

eller mere end 2 ha  

Det fastslåede areal nedsættes med det dobbelte af 

arealafvigelsen. Det herefter beregnede areal danner 

grundlag for udbetaling af støtte.  

Mere end 20 %  Det ydes ingen Ø-støtte det pågældende år  

Mere end 50 % Det ydes ingen Ø-støtte det pågældende år.  Endvidere 

udelukkes du fra indenfor de efterfølgende 3 år at 

modtage et beløb, der svarer til forskellen mellem støtten 

for det anmeldte og det fastslåede areal  

 

 

Det bemærkes, at når et areal nedsættes, så skal der også ske tilbagebetaling af tidligere udbetalt 

støtte svarende til nedsættelsen. 

 

Krydsoverensstemmelse 
 

Alle krydsoverensstemmelseskrav skal overholdes for hele bedriften (hele CVR-/CPR-

nummeret), som modtager tilskud efter Ø-støtteordningen. Reglerne gælder også for arealer 

anmeldt med afgrødekoden 258. En overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav på bedriften 

kan medføre reduktion i årets udbetaling af støtte under landdistriktsprogrammet, herunder Ø-

støtte.  Du kan læse mere om krydsoverensstemmelse, herunder reglerne for reduktion af støtte, i 

Vejledning om krydsoverensstemmelse og Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 

som findes på FødevareErhvervs hjemmeside http://ferv.fvm.dk  under Jordbrug.   

Hvornår og hvordan bliver tilskuddet udbetalt?  
Tilskuddet for 2011 udbetales normalt inden 31. januar 2012. Udbetalingen sker ved en 

overførsel til tilskudsmodtagers Nemkonto.  

 

http://ferv.fvm.dk/
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Skat  
FødevareErhverv oplyser automatisk til SKAT, hvor meget tilskud der er udbetalt. Tilskuddet er 

skattepligtigt. 

 

Ansøgningsskema  
Ansøgningsskema (Fællesskema) og vejledning kan fås følgende steder:  

 

På internetadressen: http://eha.dffe.dk 

og hos FødevareErhverv, telefon 33 95 80 00  

 

Yderligere ansøgningsskemaer og markkort kan bestilles ved henvendelse til FødevareErhverv.  

 

Er der spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan landbrugsstøttekontoret i 

FødevareErhverv kontaktes på tlf. nr. 3395 8000, på fax nr. 33 95 80 20 eller via e-mail til 

landbrugsstotte@ferv.dk  

 

 

. 

  

 

 

 

Anvendelse af ansøgningsoplysninger, herunder offentliggørelse på 

internettet jævnfør Persondataloven.  
 

I medfør af Persondatalovens § 28, stk. 1 skal det meddeles ansøgeren,  

  

 at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig,  

 at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med 

afgørelse om udbetaling af støtte fra FødevareErhvervs støtteordninger under EAGF og 

EAFRD (herunder Ø-støtteordningen),  

  at oplysninger i ansøgningsskemaet om fornavn, efternavn, evt. firmanavn, den fulde 

adresse samt størrelse af det modtagne støttebeløb bliver offentliggjort på internettet. 

Oplysningerne kan, udover den ovenfor nævnte behandling om afgørelse om udbetaling 

af støtte, også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer 

med henblik på at værne om EU’s finansielle interesser, 

 at ansøgeren har mulighed for, i medfør af Persondatalovens § 31, at anmode om indsigt i 

hvilke oplysninger, der behandles om ansøgeren samt  

 at ansøgeren i medfør af Persondatalovens § 37, på begæring, har krav på at få slettet, 

berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på 

anden måde er behandlet i strid med lovgivningen.  

 

Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til 

FødevareErhverv, Juridisk Enhed.  

 

 

http://eha.dffe.dk/
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Klageadgang  
 

Hvis du mener, at FødevareErhverv, Økologistøttekontoret, har truffet en afgørelse på et 

ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du 

snarest muligt oplyse FødevareErhverv herom og anmode om en fornyet behandling. 
 

Du kan klage over afgørelse om tilskud til departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri inden fire uger fra den dag afgørelsen er modtaget. Indsendes klagen for sent, vil den 

normalt ikke blive behandlet.  

 

Klagen skal sendes til:  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

c/o FødevareErhverv  

Nyropsgade 30  

1780 København V  

 

FødevareErhverv kommenterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i 

Fødevareministeriets departement. 

 

Hvis FødevareErhverv, efter en fornyet behandling af sagen, kan give dig helt eller delvis 

medhold i klagen, træffer FødevareErhverv en ny afgørelse i sagen uden at sende sagen til 

Departementet.  

 

Retsgrundlag  
Tilskudsordningen er baseret på bestemmelserne om støtte til jordbrug i ugunstigt stillede 

områder. Disse regler findes i:  

 

Forordning  

 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL).  

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om 

gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til 

udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL).  

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om 

gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt 

angår kontrol og kryds-overensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til 

udvikling af landdistrikterne.  

 

Lov  

 Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).  

 

Bekendtgørelse  

 Bekendtgørelse nr. 732 af 25. juni 2007 om tilskud til jordbrugere på visse småøer, som 

ændret ved bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2010.  

 Bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 2009 om krydsoverensstemmelse.  
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Kontakt 
Spørgsmål vedrørende Ø-støtteordningen kan rettes til: 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V  

ISBN (tryk) 978-87-7083-415-5  

ISBN (web) 978-87-7083-416-2  

Tlf.: 3395 8000 Fax.: 3395 8080  

E-mail: ferv@ferv.dk  

http://www.ferv.fvm.dk  

 

 


