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1. Indledning 
 
I 2008 kan der søges om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding i de ydre koge 
af Tøndermarsken. Det drejer sig om Gammel Frederikskog, Ny Frederikskog og Rudbøl Kog. 
 
Tilsagn om tilskud kan søges for arealer der hidtil har været omfattet af et tilsagn om tilskud til 
ændret afvanding eller tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med 
betingelser vedrørende afvandingsforholdene. 
 
Tilskudsordningen er en del af Landdistriktsprogrammet 2007-13. Du kan læse mere om 
Landdistriktsprogrammet på www.landdistriktsprogram.dk. 
 

Hvem kan få tilsagn om tilskud? 

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan få tilsagn om tilskud, når de i tilsagnsperioden 
driver de arealer, der ønskes omfattet af tilsagn om tilskud.  
 
Hvis det økonomiske ansvar for drift af marken overgår til andre, bortfalder tilsagnet med krav 
om tilbagebetaling af hidtil udbetalt tilskud, medmindre den nye ejer eller forpagter indtræde i 
tilsagnet.  

 

Ansøgningen 

Ansøgningsskema kan hentes på Direktoratet for FødevareErhverv´s hjemmeside, www.dffe.dk 
eller ved at kontakte Miljøkontoret på tlf.: 33 95 82 96. 
 
Ansøgningen skal være modtaget senest den 1. april 2008:  
 
    Direktoratet for FødevareErhverv 
    Miljøkontoret 
    Pioner Allé 9 
    6270 Tønder 
 
Ansøgningen kan også sendes pr. e-mail til: MVJ@dffe.dk 
eller på fax: 74 72 19 80 
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2. Opretholdelse af ændret afvanding i de ydre koge i Tøn-
dermarsken 
 
Formålet med ordningen er, at opretholde den ændrede afvanding, der er etableret som 
betingelse for et tidligere tilsagn om tilskud til ændret afvanding, hvor arealet i hele 
tilsagnsperioden anvendes til græsproduktion, eller tilsagn om tilskud til miljøvenlig 
drift af græs- eller naturarealer med betingelser vedrørende afvandingsforholdene. 
 
Muligheden for at ansøge er afgrænset til arealer i de ydre koge i Tøndermarsken, der 
har været eller er omfattet af følgende aftaler: 
 

• Ændret afvanding i perioden 2002 – 2007 
• Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer i perioden 2006 - 2007 
• Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer i perioden 2003 - 2008 

 
For aftaler der udløb i 2007 udgør tilsagnsperioden 1. september 2007 til 31. august 
2012. For aftaler der udløber i 2008, udgør tilsagnsperioden 1. september 2008 til 31. 
august 2013. 
 
 

Hvad kan du få i tilskud?                                                                    
                                            

Det årlige tilskud udgør 850 kr. pr. ha pr. år 
 

Forpligtelse til ændret afvanding 

Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af at afvandingsforholdene på arealet i hele 
tilsagnsperioden, er i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af de 
individuelle projektbeskrivelser, der fremsendes sammen med tilsagnet.  
 
Projektbeskrivelserne vil som udgangspunkt svare til de projektbeskrivelser, der 
fremgik af de aftaler, der videreføres.  
 
Effekten af aftalerne på de enkelte arealer er løbende blevet vurderet af Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU). Det har vist sig at på nogle af arealerne har ordningen 
ikke haft effekt på afvandingsforholdene. I disse tilfælde kan der blive tale om 
ændrede vilkår, fx grøbling af arealerne uden afløb til skelgrøfterne. 
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Betingelser for tilsagn om tilskud 

Tilsagn om tilskud er betinget af: 
 

• at arealet ligger i Tøndermarskens Ny Frederikskog, Gammel Frederikskog eller 
Rudbøl Kog,  

• at arealet har været omfattet af et 1-årigt eller et 5-årigt tilsagn om tilskud til 
ændret afvanding eller et tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- eller 
naturarealer, med betingelser vedrørende afvandingsforholdene, 

• at den nye tilsagnsperiode begynder ved udløbet af ovennævnte tilsagn, 
• at arealet ved begyndelse af den nye tilsagnsperiode ikke indgår i et projekt som 

omhandlet i Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til 
fastholdelse og pleje af vådområder, 

• at der for arealet ikke ved begyndelsen af den nye tilsagnsperiode og med 
virkning inden for denne foreligger forpligtigelse til udtagning af produktionen 
som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end 
bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen, aftale, der indebærer betaling for 
den nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden 
lovgivning, 

• at der for arealet ikke ved begyndelse af den nye tilsagnsperiode og med 
virkning indenfor denne foreligger regulering, der sikrer opretholdelse af de 
afvandingsforhold, der var på arealet i den tidligere tilsagnsperiode, eller 
afvandingsforhold, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om 
tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den 
nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden 
lovgivning, 

• at der for arealet ved begyndelse af den nye tilsagnsperiode foreligger en 
forpligtigelse til at gennemføre afgræsning, slæt eller afpudsning, der 
udelukker, at arealet kan omfattes af tilsagn om tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer i medfør af Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse om 
pleje af græs- og naturarealer, 

• at der for arealet ikke med virkning ved begyndelse af den nye tilsagnsperiode 
gives tilskud fra andre ordninger under tidligere og nuværende 
Landdistriktsprogram, bortset fra tilskud til reduktion af kvælstofkvoten, tilskud 
til omlægning til økologisk jordbrug og tilskud til grønt regnskab.  

• at det ansøgte areal er mindst 0,3 ha, medmindre det er naturligt afgrænset, eller 
det udpegede områdes afgrænsning eller naboskel betyder, at arealet ikke kan 
sammenlægges med andre marker.  

 
 

Afvandingsforhold og plantedække m.m. i tilsagnsperioden 

Afvandingsforholdene på arealet skal opretholdes i hele tilsagnsperioden i 
overensstemmelse med de betingelser der fremgår af projektbeskrivelsen. 
 
Arealet skal opretholdes som græs- eller naturareal i tilsagnsperioden.  
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Det plantedække, der var på arealerne ved udløbet af den hidtidige tilsagnsperiode, 
skal fastholdes i hele perioden.  
Plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden samtidig med, at 
øvrige betingelser er overholdt, er tilladt.  
Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med 
lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er tilladt. 

Betingelser der skal være opfyldt i hele perioden: 

Tilsagn om tilskud er betinget af:  
• at du selv som ejer eller forpagter driver arealet og årligt inden den 1. august, 

afgiver erklæring om, at betingelserne er overholdt. Erklæringen indberettes 
hvert år på et skema, der er en del af ansøgning om enkeltbetaling. 

• at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en aftale eller servitut, i 
medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af 
økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets 
bekendtgørelse om genopretning af vådområder. 

 
Arealerne må ikke : 

• tilføres gødning ud over det de græssende dyr efterlader (gælder dog fra 
ansøgningstidspunktet for tilsagn med start den 1. september 2007)  

• tilføres plantebeskyttelsesmidler. 
 
Biodynamiske præparater, der skal anvendes på jordbrugsbedrifter, der er autoriseret af 
Demeterforbundet, betragtes ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler. 
 

Varighed 

Tilsagnet er 5-årigt. For tilsagn, der afløser tilsagn, der udløb 31. august 2007, træder 
tilsagnet i kraft den 1. september 2007 og gælder til og med den 31. august 2012. For 
tilsagn, der afløser tilsagn, der udløber 31. august 2008, træder tilsagnet i kraft den 1. 
september 2008 og gælder til og med den 31. august 2013. 
 

Prioritering 

Direktoratet for FødevareErhverv prioriterer de ansøgte arealer. Prioriteringen 
gennemføres på markniveau og således, at marker, der er omfattet af en ansøgning fra 
eller ejet af en offentlig institution, offentlig virksomhed eller et kommunalt 
fællesskab, prioriteres efter øvrige marker. 
Indenfor hver af de to grupper af marker prioriteres efter ansøgningernes modtagelse i 
direktoratet, idet tidligere modtagne ansøgninger går forud for senere. For ansøgninger 
der er modtaget samme dato, prioriteres efter markstørrelse, idet en større mark går 
forud for en mindre mark.  
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Hvis du ønsker dispensation 

Direktoratet for FødevareErhverv kan i særlige tilfælde og efter ansøgning dispensere 
fra betingelserne i tilsagnet. Mulighed for dispensation gælder kun for visse af 
betingelserne. Ansøgning kan indsendes hele året. Yderligere oplysninger kan fås hos 
direktoratet. 
 

Kombination med andre tilskud 

Du kan på samme mark søge om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug. Du kan 
også kombinere med tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter eller til 
reduktion af kvælstofkvoten (gamle ordninger).  
Tilskuddet kan kombineres med tilskud gennem enkeltbetalingsordningen. 
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3. Generelle betingelser  
 

Udbetaling af tilskuddet  

For at modtage tilskud skal du én gang årligt indberette hvilke marker, der er omfattet 
af tilsagn om tilskud, samt over for Direktoratet for FødevareErhverv erklære at alle 
betingelser for tilsagnet er overholdt. Betalingsanmodning skal ske i det fælles 
ansøgningsskema, der ligeledes anvendes til ansøgning om enkeltbetaling. Tilsagn, der 
har virkning fra 1. september 2007, skal første gang indberettes på det fælles skema i 
2009. For 2008 indberettes oplysningerne på et særligt skema der udsendes sammen 
med tilsagn om tilskud og med en indberetningsfrist på 25 dage efter udsendelsen.  
 
Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arealet har været udnyttet efter 
reglerne i tilsagnet i det tilsagnsår, der udbetales for. 
 
Modtages den årlige indberetning inden for 25 kalenderdage efter indberetningsfristen, 
bliver årets tilskud nedsat med 1% for hver arbejdsdag, den årlige indberetning er 
forsinket.  
 
Modtages indberetningen efter de 25 kalenderdage udbetales tilskud til miljø- og 
økologiordningen for det pågældende år ikke.  
 
Har direktoratet ikke senest den 1. august hvert år i tilsagnsperioden modtaget den 
årlige indberetning med erklæringen, bortfalder tilsagnet om tilskud, og de tidligere 
udbetalte tilskud vil blive krævet tilbagebetalt. Fristerne gælder, medmindre der 
foreligger særlige omstændigheder (force majeure).  
 

Loft på tilskuddet 

Der er en grænse for, hvor stort et tilskud EU medfinansierer pr. ha. Udbetalingsloftet 
omfatter summen af alle tilskud til miljøvenligt landbrug under afsnit IV om støtte til 
landdistriktsudvikling i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 og tidligere forordninger 
om landdistriktsstøtte. Støtte under enkeltbetalingsordningen er ikke omfattet af loftet. 
Udbetalingsloftet er fastsat til 600 euro pr. ha pr. år, når den forudgående afgrøde var 
ét-årig, 900 euro pr. ha pr. år for flerårige specialafgrøder samt 450 euro pr. ha pr. år 
for anden jordudnyttelse (herunder permanente græsarealer).  
 
Hvis tilskuddet til miljø- og økologiordningerne sammenlagt med de øvrige tilskud 
under miljøvenligt landbrug, der udbetales til et areal, der tidligere var med et-årige 
afgrøder, overstiger loftet på 600 euro pr. ha, vil tilskuddet blive nedsat, så det sam-
menlagt udgør et beløb svarende til loftet. Der omregnes til danske kroner med den 
gældende kurs for året.  
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Hvornår udbetales tilskuddet? 

Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt. Udbetalingen 
sker normalt mellem 1. september og 31. januar efter tilsagnsårets udløb, med mindre 
særlige forhold gør sig gældende. F.eks. at der har været et kontrolbesøg på bedriften, 
og sagsbehandlingen ikke er afsluttet.  

 

Udbetalingskonto 

Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din Nemkonto. Du 
kan indberette og ændre den konto, du ønsker som Nemkonto i dit pengeinstitut (eller 
netbank) eller på www.nemkonto.dk (dog ikke virksomheder). 
 

Oplysninger til Skat 

Tilskuddet er skattepligtigt, og det bliver meddelt Skat, hvor meget du har fået 
udbetalt. 
 

Producentskifte  

Sælges eller bortforpagtes marker, der er omfattet af et tilsagn, skal tilsagnet 
overdrages til den nye ejer eller bruger, som herefter skal opfylde betingelserne i 
tilsagnet. Tilskuddet vil blive udbetalt til den nye ejer eller bruger. 
 
Ændrede ejer- eller brugerforhold skal meddeles Direktoratet for FødevareErhverv 
senest 8 uger efter overdragelse af arealet på et særligt sæt af skemaer vedrørende 
producentskifte. Ved rettidigt modtaget producentskifte i direktoratet indtræder 
erhverver automatisk i tilsagnets rettigheder og forpligtigelser fra overdragelsesdagen. 
Dette betyder, at erhverver ikke skal afvente direktoratets sagsbehandling af 
producentskiftet for at være sikker på at kunne overtage tilsagnet. At erhverver 
indtræder umiddelbart betyder, at han skal være ekstra opmærksom på tilsagnets 
betingelser, da han er ansvarlig fra overdragelsesdagen. 
 
Den nye ejer eller bruger skal indtræde i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for 
overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne og for den resterende 
del af tilsagnsperioden. Den nye ejer eller bruger skal derfor overholde betingelserne 
for tilskud fra datoen, hvor det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages, 
og til udløbet af tilsagnsperioden. 
 
Hvis ikke den nye ejer eller bruger vil indtræde i tilsagnet, vil tilsagnet bortfalde, og 
der vil normalt blive stillet krav om tilbagebetaling af de udbetalte tilskud med tillæg 
af renter.  
 
N.B.: 
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• Hvis direktoratet modtager det særlige producentskifteskema senere end 8 uger 
fra overdragelsestidspunktet, dvs. hvor arealet overgår til den nye ejer eller 
forpagters bedrift, så vil der ikke blive udbetalt tilskud for arealet, for det til-
sagnsår hvori direktoratet modtager producentskifteskemaet.  

• Hvis direktoratet modtager producentskifteskemaet efter den førstkommende 
frist for ansøgning om enkeltbetaling, efter arealernes overgang til den nye 
ejer eller forpagter, så afviser direktoratet overdragelsen af tilsagnet til den nye 
ejer eller forpagter. Det betyder, at tilsagnet for arealet bortfalder, og at over-
drager vil få et tilbagebetalingskrav for allerede udbetalt tilskud for arealet un-
der det pågældende tilsagn. Fristen for direktoratets modtagelse af produ-
centskifteskema vil dog altid være mindst 8 uger fra overdragelsestids-
punktet. Det betyder, at overdragelser der foretages de 8 uger op mod EB-
fristen giver 8 uger til indsendelse af producentskiftet. Overholdes denne frist 
ikke vil tilsagnet bortfaldes og tidligere udbetalt tilskud kræves tilbage. 

 
Eksempel: 
Overdrages et areal den 25. april 2008, så udbetales årets tilskud (tilsagnsår 2007-08) 
ikke såfremt 8-ugers fristen ikke overholdes. Tilsagnet bortfaldes med krav om tilba-
gebetaling af hidtidig modtaget tilskud såfremt producentskiftet ikke er modtaget i di-
rektoratet 21. april 2009. 
Overdrages et areal 1. april 2008, så er fristen for modtagelse af producentskiftet 8 
uger fra overdragelsesdagen. Overholdes 8-ugersfristen ikke, så bortfaldes tilsagnet 
med krav om tilbagebetaling af hidtidig modtaget tilskud. 
 
Har Direktoratet for FødevareErhverv godkendt, at tilsagnet ved producentskifte over-
drages til en ny ejer eller forpagter, og bortfalder tilsagnet til de overdragne arealer 
herefter som følge af den nye ejer eller forpagters forhold, kan direktoratet bestemme, 
at tilskud udbetalt for tilsagnsarealerne til tidligere ejere eller forpagtere skal tilbage-
betales af erhverver. 
 
Det særlige producentskifteskema med tilhørende vejledning kan du finde på 
www.dffe.dk eller bestille den i direktoratet. 
 

Indtræden i en anden jordbrugers ansøgning 

Det er muligt at indtræde i en anden ansøgning. Hvis et ansøgt areal overdrages til en 
ny ejer eller forpagter, inden der et truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan den nye 
ejer eller forpagter indtræde i den tidligere ejer eller forpagters ansøgning om tilskud 
til miljø- og økologiordninger. For at direktoratet kan godkende en sådan indtræden i 
en ansøgning skal der indsendes en erklæring om indtrædelse på et særligt skema, som 
kan findes på direktoratets hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til direktoratet. 
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Ansøgning om ændring af tilsagnet 

Der er visse muligheder for at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden uden krav 
om tilbagebetaling af udbetalte tilskud. Det gælder, hvis tilsagnet på arealet samtidig 
omdannes til en anden forpligtigelse under landdistriktsprogrammet. Omdannelsen 
skal indebære klare fordele for miljøet, og indholdet af den nye forpligtigelse skal 
være skærpet væsentligt i forhold til den eksisterende. 
 
Du skal være opmærksom på, at den årlig ansøgningsperiode, hvor ansøgningen om 
ændring skal indgives, er den samme som er gældende for ansøgning om 
enkeltbetaling. 
 
Ved omdannelse betinger direktoratet bl.a., at perioden af den nye forpligtelse mindst 
er på 5 år. 
 
Arealer kan efter ansøgning udgå af tilsagnet, hvis bedriften er genstand for 
jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i 
fysisk planlægning. Det er dog en forudsætning, at betingelserne i tilsagnet ikke 
samtidigt kan opfyldes. 
 

Autorisation til økologi 

Selvom bedriften autoriseres til økologisk jordbrugsproduktion, bliver tilsagnet 
opretholdt uændret. Du skal derfor stadig overholde betingelserne for tilsagnet i hele 
tilsagnsperioden. 

Endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed 

Hvis du driver din jordbrugsbedrift som en personligt ejet virksomhed, og der er 
afviklet 3 år eller mere af den indeværende tilsagnsperiode, så kan du ansøge om at 
blive fritaget for tilbagebetaling af tilskuddet, hvis du ophører endeligt med 
jordbrugsvirksomhed, f.eks. i forbindelse med overgang til pension. Direktoratet kan 
kun i særlige tilfælde give tilladelse til, at selskaber og andre juridiske enheder med 
tilsagn, kan benytte reglen om endeligt ophør.  
 
Godkender direktoratet ansøgningen, kræves der ikke tilbagebetaling af det udbetalte 
tilskud.  
 
Det er en betingelse for en sådan godkendelse, at din jordbrugsbedrift ved salg eller 
bortforpagtning overdrages til en ny ejer eller forpagter, eller at alle 
jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer overdrages til en ny ejer eller forpagter, og at 
jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 hektar eller derunder, f.eks. ved 
bortforpagtning. Det er endvidere en betingelse, at du ophører med at have B-
skattepligtige indtægter fra bedriften, bortset fra indtægter ved bortforpagtning af jord 
og evt. skattemæssigt fastsat værdi af eget forbrug. 
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Du skal have forsøgt at få et købstilbud/forpagtningsaftale, som kunne sikre, at 
arealerne/ejendommen fortsat kunne indgå i et tilsagn om miljøordningerne.  
 
Hvis du vælger at gøre brug af denne mulighed, skal du være indforstået med at 
tilbagebetale det hidtil udbetalte tilskud med tillæg af renter, hvis du på et senere 
tidspunkt ændrer beslutning og igen driver en jordbrugsvirksomhed. 
Du skal skriftligt oplyse Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøkontoret, om din 
endelige beslutning om endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed hurtigst muligt, så 
der ikke bliver udbetalt tilskud på et forkert grundlag. Fra det tidspunkt, hvor der gives 
meddelelse om endeligt ophør, stoppes udbetaling af tilskud på tilsagnet. 
 
Ordningen indebærer, at du skal sende dokumentation på salg eller bortforpagtning af 
jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer til Direktoratet for FødevareErhverv, 
Miljøkontoret, og samtidig skrive under på en erklæring om, at du ophører endeligt 
med at drive jordbrugsvirksomhed. 
 

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn om tilskud  bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kræves 
tilbagebetalt helt eller delvist med tillæg af renter, hvis: 
 

• Betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes. 
• Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet 

oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 
• Tilsagnshaveren tilsidesætter sine pligter i forbindelse med kontrol, 
• Tilsagnshaveren ikke opfylder sin underretningspligt, 
• Ejer/brugerforholdene ændres, og den nye ejer eller bruger ikke indtræder i 

tilsagnet, 
 
Hvis tilsagnet bortfaldes kræves der tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud. Der 
beregnes renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 
50 kroner, fra dato for udstedelse af tilbagebetalingskravet, og indtil beløbet er indbe-
talt. 

Undtagelser for tilbagebetaling 

Hvis et areal med tilsagn udgår af et tilsagn, sælges eller bortforpagtes, eller en for-
pagtning ophører, så er der en række situationer, hvor direktoratet efter ansøgning kan 
frafalde kravet om tilbagebetaling af tilskuddet.  
 
Det drejer sig om følgende situationer: 
 

• Producentskifte  
• Omdannelse  
• Jordfordeling  
• Endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed  
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• Ekstraordinære situationer (force majeure)  
 
De første fire situationer er beskrevet i hver deres afsnit tidligere i dette kapitel. 
 
Krav om tilbagebetaling sker ikke i tilfælde af force majeure, dvs. helt ekstraordinære 
og uforudsigelige begivenheder som f.eks. i tilfælde af tilsagnshavers død, 
bortforpagters død, tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid, ekspropriation 
(hvis det ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse), ødelæggelse af stalde 
på bedriften ved ulykke, visse smitsomme sygdomme i husdyrbesætninger eller ved 
naturkatastrofer. Ændring af tilsagnsarealer, der efter direktoratets vurdering er 
forårsaget af naturen og kan blive længerevarende, anerkendes også som force 
majeure. 
 
Der skal være sammenhæng mellem årsagen til den manglende overholdelse af regler 
og tidspunktet for den særlige begivenhed. For at kunne påberåbe sig force majeure 
skal du underrette direktoratet indenfor 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i 
stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende 
dokumentationsmateriale. 
 

Udelukkelse og straf 

Efter Landdistriktslovens § 14 straffes det med bøde, hvis tilsagnshaver 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 i tilsagnet. Der kan idømmes straf i 
form af bøde. Selskaber m.v. kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 
kapitel 5. 
 

Kontrol og tilbagebetaling af tilskud 

Direktoratet for FødevareErhverv udfører en administrativ kontrol af tilsagns- og 
tilskudsbetingelser i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet 
foretager den fysiske kontrol af jordbrugsbedrifter ved besøg på den enkelte 
jordbrugsbedrift samt ud fra luftfotos. Under et kontrolbesøg har ansøger pligt til at 
medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. 
 
Kontrollen skal vise, om alle betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. 
Hvis det viser sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, vil tilsagnet normalt 
bortfalde, og det hidtil udbetalte tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter. 
 
Af hensyn til kontrollen skal du i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling opbevare 
skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetalingen sker 
for. 
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Sanktioner ved beregning af tilskud 

Der er to former for sanktion. Den ene del knytter sig til overtrædelser af tilsagns- og 
tilskudsbetingelser, der kan henføres til tilsagnsarealet, se afsnit A nedenfor. Den 
anden del knytter sig til overtrædelser, der ikke kan relateres direkte til tilsagnsarealet, 
se afsnit B nedenfor. 

A. Arealafvigelser 

Hvis det konstateres, at det areal, der fastslås, er mindre end det anmeldte areal, vil det 
medføre en nedsættelse af det tilskudsberettigede areal. Det vil endvidere i nogle situa-
tioner medføre en sanktion i forbindelse med beregning af årets tilskud, afhængig af 
hvor stor forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal (se skema ne-
denfor). 
 
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 for tilsagnet 
ikke er opfyldt for et areal, så vil arealet ikke blive godkendt, og der vil opstå en afvi-
gelse mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal. 
 
Det anmeldte areal er lig det areal, der er angivet på det pågældende års markplan i det 
fælles ansøgningsskema, hvor der tillige ansøges om enkeltbetaling. 
 
Afvigelser 
 

Forskel mellem 
anmeldt og fastslået 
areal 

Nedsættelse og sanktion af arealer 

Fra 0% til og med 3%, 
dog højst 2 hektar 

Det ansøgte areal på tilsagnet om 
tilskud til miljø- og 
økologiordningerne nedsættes, så 
det svarer til det fastslåede areal. 
Der er ingen sanktion. 

Fra 3% til og med 20% 
eller mere end 2 hektar  

Det ansøgte areal på tilsagnet om 
tilskud til miljø- og 
økologiordningerne nedsættes, så 
det svarer til det fastslåede areal. 
Udbetalingen sker med fradrag af 
sanktion på to gange forskellen 
mellem ansøgt og fastslået areal i 
årets udbetaling i pågældende 
afgrødegruppe*. 

Mere end 20% Det ansøgte areal på tilsagnet om 
tilskud til miljøordningerne 
nedsættes, så det svarer til det 
fastslåede areal. 
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Hele det ansøgte areal på tilsagnet 
om tilskud til miljø- og 
økologiordningerne fastsættes til 0 
i årets udbetaling i den pågældende 
afgrødegruppe. 

**Mere end 30% Hele det ansøgte areal på årets 
betalingsanmodning (indberetning) 
til alle tilskud til arealrelaterede 
foranstaltninger under 
landdistriktsprogrammet fastsættes 
til 0 i årets udbetaling. 

**Mere end 50% Foruden sanktionen for afvigelser 
på mere end 30% modregnes du 
indenfor de efterfølgende 3 år for 
et beløb svarende til den 
registrerede difference mellem 
anmeldt og fastslået areal. 

* En afgrødegruppe defineres ved at bl.a. ordning, støttesats, tilsagns år, forpligtigelse skal være ens. 
** Procentsatsen opgøres i forhold til det samlede areal med tilsagn til arealrelaterede foranstaltninger 
under landdistriktsprogrammet, der er anmeldt.  
 
Opmålingen ved kontrol sker på baggrund af parceller, dvs. sammenhængende 
jordstykker med samme støttesats. Da indberetningen af tilsagnsarealer på 
fællesskemaet kræver en opdeling efter støttesats vil denne angivelse af marker 
normalt svare til de tilsvarende parceller. 
 

B. Andre afvigelser 

Såfremt andre tilsagnsbetingelser end dem, der er nævnt under ovennævnte afsnit A 
overtrædes, så nedsættes årets tilskud eller det bortfalder. Eksempler på sådanne 
tilsagnsbetingelser kan være: 
 

• Manglende medvirken ved kontrol 
• Manglende opbevaring af regnskaber i 5 år 

 
Reduktionen i årets tilskud vil blive fastsat under hensyntagen til, hvor alvorlig, 
omfattende og varig overtrædelsen af pågældende tilsagnsbetingelser er. 
 

Krydsoverensstemmelse 

En bedrift med tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding er omfattet af 
de krydsoverensstemmelseskrav, der gælder for landbrugere, der modtager direkte 
betalinger, herunder enkeltbetalingsordningen. En overtrædelse på bedriften af 
krydsoverensstemmelseskrav vil medføre reduktion i årets udbetaling af arealbaseret 
støtte under landdistriktsprogrammet, herunder tilskud til opretholdelse af ændret 
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afvanding. Reduktionen beregnes på samme måde som under 
enkeltbetalingsordningen. 
 
Til forskel fra reglerne om krydsoverensstemmelse på enkeltbetalingsordningen, hvor 
kravene skal være opfyldt for alle landbrugsarealer og al landbrugsaktivitet, så skal 
kravene på ordninger under landdistriktsprogrammet være opfyldt for hele bedriften 
inklusiv skovarealer mm. 
 
Der henvises i øvrigt til den separate vejledning om krydsoverensstemmelse, se 
direktoratets hjemmeside. 

 

Revisionsklausul 

Et tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding er omfattet af kravene om 
krydsoverensstemmelse. Såfremt der i løbet af den 5-årige tilsagnsperiode indføres 
skærpede eller nye krydsoverensstemmelseskrav, har direktoratet mulighed for at ænd-
re tilsagnets vilkår. Dette kan kun blive tilfældet, såfremt nye skærpede krydsoverens-
stemmelses krav vedrører de betingelser, der stilles i tilsagnet. Baggrunden herfor er, 
at tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding, kun kan kompensere jord-
brugeren for tiltag, han ikke i forvejen er forpligtet til at gennemføre. Ønsker tilsagns-
haver ikke at acceptere en sådan tilpasning af tilsagnet, bortfalder det, uden at der kræ-
ves tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud.  

Myndighedernes brug af oplysninger 

For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhverv brug for en 
række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i 
de følgende afsnit. 
 

Brug af data i ansøgningsskemaet 

Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til 
sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. 
Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til 
statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, 
herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). 
Registrene føres og opbevares elektronisk hos Direktoratet for FødevareErhverv. 

Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i Direktoratet for 
FødevareErhverv til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil 
endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige 
formål. 
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Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne 
kun indhentes én gang. Direktoratet vil ved brug af oplysningerne sikre, at 
tilskudsmodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan 
rettes. 
 

Den registreredes rettigheder 

Persondataloven giver dig ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Direktoratet for 
FødevareErhverv har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller 
blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger.  

Vejledning vedrørende anvendelse af oplysninger fra fællesskemaet, herunder offent-
liggørelse på internettet, jævnfør Persondataloven. 
Hvis du indsender Fællesskema 2008 skal du være opmærksom på følgende forhold, 
som relaterer sig til Persondatalovens § 28, stk. 1:  
 

• at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgø-
relse om udbetaling af støtte og tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv 
under EAGF og EAFRD (EU´s landbrugs- og landdistriktsordninger). 

• at Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er da-
taansvarlig. 

 
I henhold til andre relevante paragraffer i persondataloven har du mulighed for: 

 
• at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning 

omfatter, jf. § 31  
• på begæring, at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig 

urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgiv-
ningen, jf. § 37. 

 
Samtidig skal du være opmærksom på, at der i 2008 forventes vedtaget en EU-
forordning, efter hvilken det kræves, at oplysninger i fællesskemaet om fornavn, efter-
navn, evt. firmanavn, den fulde adresse samt størrelse af det modtagne støttebeløb bli-
ver offentliggjort på internettet. Oplysningerne kan, udover den ovenfor nævnte be-
handling om afgørelse om udbetaling af støtte, også behandles af danske og europæi-
ske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU’s finansielle 
interesser. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås 
ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 

Muligheder for at klage 

Hvis du mener, at Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøkontoret, har truffet en 
afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende 
oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse direktoratet herom og anmode om 
en fornyet behandling. 
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Afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv kan i øvrigt inden 4 uger efter 
modtagelsen af afgørelsen påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt blive afvist. 
 
Du skal indsende din klage til: 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
c/o Direktoratet for FødevareErhverv 
Miljøkontoret 
Pioner Allé 9 
6270 Tønder 
 
Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at direktora-
tets afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres.
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Bilag 

Retsgrundlag 

De væsentligste retsregler for tilskud til miljøordningerne: ”Opretholdelse af ændret 
afvanding” fremgår af: 
 
Bekendtgørelse nr.  80 af 14. februar 2008 om tilskud til opretholdelse af ændret af-
vanding. 
 
Bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om pleje af græs- og naturarealer med senere 
ændringer. 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(EUFUL).  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for 
overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført 
ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførel-
sesbestemmelser 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 gennemførel-
sesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og 
krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdi-
strikterne. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser vedr. krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- 
og kontrolsystem som omhandlet i Rådsforordning (EF) 1789/2003. 
 
Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). 
 
Bekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006 af lov om støtte til udvikling af landdi-
strikterne (nu lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.). 
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Adresser og telefonnumre 

Direktoratet for FødevareErhverv  
Miljøkontoret 
Pioner Allé 9 
6270 Tønder  
Tlf.:  33958296 
Hjemmeside: www.dffe.dk 
 
Direktoratet for FødevareErhverv 
Økologistøttekontoret  
Nyropsgade 30  
1780 København V  
Tlf.: 3395 8000 
Hjemmeside: www.dffe.dk 
 
Plantedirektoratet  
Skovbrynet 20  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.: 4526 3600 
Hjemmeside: www.pdir.dk 
 
Dansk Landbrugsrådgivning  
Landscentret, Økologi  
Udkærsvej 15  
Skejby 
8200 Århus N  
Tlf.: 8740 5000 
Hjemmeside: www.landscentret.dk 
 
Dansk Landbrugsrådgivning kan eventuelt henvise til nærmeste rådgiver. 
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