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1. Indledning 
Formålet med ordningen er for de særligt udpegede arealer at sikre afvandingsforhold, der er 

gunstige for naturen, herunder ynglende og fouragerende fugle.  

 

Tilskudsordningen er en del af Landdistriktsprogrammet. Du kan læse mere om 

Landdistriktsprogrammet på www.landdistriktsprogram.dk. 

1.1 Områdeudpegning 

I 2014 kan der søges om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding i de ydre koge i 

Tøndermarsken, nærmere bestemt Gammel Frederikskog, Ny Frederikskog og Rudbøl Kog. De 

udpegede arealer kan ses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk. 

1.2 Ansøgning om nyt tilsagn 

Ansøgning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding skal ske på et særligt 

skema. 

 

Ansøgningsskema findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse på tlf.: 

33 95 80 00 eller e-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk. 

 

Ansøgningen skal være vedlagt markkort, hvorpå samtlige marker er indtegnet og identificeret med 

samme marknumre, som anført i ansøgningen. Du kan indtegne dine marker elektronisk i Internet 

Markkort, IMK 2.0 via Tast selv-service eller på markkort i papirudgave.  

 

Ansøgningen om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding og markkort kan tidligst 

indgives den 1. februar 2014 og skal være modtaget senest den 16. april 2014.  

 

Ansøgningen sendes til: 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Arealtilskud 

Pionér Allé 9 

6270 Tønder 

 

Ansøgningen kan også sendes på e-mail til: arealtilskud@naturerhverv.dk eller på fax: 74 72 19 80 

1.3 Nyt siden sidst 

 

Randzoner 

For arealer der ligger indenfor de obligatoriske 10 meter randzone, gælder at tilskuddet til 

Opretholdelse af ændret afvanding for tilsagn med start 1. september 2014 nedsættes til ca. 200 kr. 

pr. ha. For at få det fulde tilskud for hele marken udbetalt, skal der derfor søges dispensation fra 

kravet om 10 meter randzone, læs mere i afsnit 2.7.  

 

Randzoneloven har ikke virkning for eksisterende tilsagn. 

 

25 meter beskyttelseszone omkring drikkevandsboringer 

Siden 2012 har der været krav om etablering af en 25 meter beskyttelseszone om vandindvinding s-

boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg, som forsyner eller har til fo r-

mål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3.  

 

Tilsagn til Opretholdelse af ændret afvanding er ikke forenelige med beskyttelseszonen, og du kan 

således ikke få udbetalt tilskud for arealer i beskyttelseszonen.  

http://www.landdistriktsprogram.dk/
http://www.ferv.fvm.dk/
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Du kan vælge mellem at: 

1. Acceptere ændringen og indberette dit tilsagn i 2014 som normalt, dog således at arealet 

omkring vandboringen indtegnes som en selvstændig mark (se vejledning om Fællesskema 

2014). NaturErhvervstyrelsen vil så revidere tilsagnet således at areale t omkring vandbo-

ringen trækkes fra 

2. Ikke acceptere ændringen og opsige det pågældende tilsagn, ved at indsende en revisions-

klausul til NaturErhvervstyrelsen, hvorefter alle tilsagnsarealer i det pågældende tilsagn, 

der er anført i erklæringen ophører med virkning fra 1. september 2013. 

 

Du kan læse mere om mulighederne for at udtræde af tilsagn i kapitel 3.17 og i Vejledning til Er-

klæring om tilpasning af tilsagn (beskyttelseszoner), som du kan finde på www.naturerhverv.dk. På 

hjemmesiden kan du også finde revisionserklæringen. Der kan ikke søges nye tilsagn til Oprethol-

delse af ændret afvanding i beskyttelseszonen. 

 

  

http://www.naturerhverv.dk/


  

  

 

 

2. Opretholdelse af ændret afvanding 
I denne ordning gives der tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding i de ydre koge i Tønder-

marsken. 

2.1 Tilskuddets størrelse 

Det årlige tilskud udgør 1.400 kr. pr. ha.  

 
Bemærk at tilskuddet kan reduceres pga. EU’s udbetalingsloft , se afsnit 3.3. 

2.2 Hvem kan søge 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 du ikke længere driver arealerne, skal 

tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter.  

 

Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge. Bedriften omfatter 

alle de produktionsenheder, som jordbrugeren driver under samme CVR-nummer. 

2.3 Betingelser for tilsagn 

Afvandingsforhold 

Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at den ønskede ændring af afvandingsforholdene på 

arealet er etableret eller kan etableres, samt at afvandingsforholdene på arealet i hele 

tilsagnsperioden er i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. Betingelserne fastsættes af 

NaturErhvervstyrelsen og fremgår af tilsagnet. Tilsagnsbetingelserne kan bl.a. omfatte betingelser 

om etablering af grøblerender. 

 

Afpudsning 

Tilsagnsarealerne skal hvert år i tilsagnsperioden afpudses mindst en gang inden for perioden fra 

den 1. juli til den 31. august, således at arealerne i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagns-

perioden har været afpudset og fremstår med tæt og lavt  plantedække. 

 

Plantedække 

Tilsagnsarealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden.  

 
Plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden er tilladt.  

 

Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af de ændrede 

afvandingsforhold eller som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som 

udgøres af dyreveksler, er tilladt. 

 

Gødning  

Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende h usdyr. 

 

Plantebeskyttelsesmidler 

Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.  

 

Biodynamiske præparater, der skal anvendes på jordbrugsbedrifter, der er autoriseret af 

Demeterforbundet, betragtes ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler.  

 

Beliggenhed og markstørrelse 

Tilsagn om tilskud er betinget af:  

 at arealet ligger i det udpegede område,  

 at det ansøgte areal er mindst 0,30 ha.  
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Der kan ikke søges om tilsagn på marker under 0,30 ha, selv om de er varigt afgrænsede. En mark 

på under 0,30 ha er ikke støtteberettiget under den nye ordning om Opretholdelse af ændret 

afvanding med mindre marken er fysisk sammenhængende med en anden mark, hvorpå du søger 

samme tilsagnstype i 2013. For at to mindre marker kan siges at være sammenhængende, skal der 

være en støtteberettiget passage mellem markerne og passagen skal være mindst 4 m bred.  

 
Betingelser vedrørende forhold ved tilsagnsperiodens begyndelse og i tilsagnsperioden  

Tilsagn om tilskud er betinget af: 
 at der for arealet ikke ved begyndelsen af tilsagnsperioden og med virkning inden for denne 

foreligger regulering, der sikrer opretholdelse af de afvandingsforhold, der skal være 

gældende for arealet af hensyn til naturen, 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 ikke med virkning ved begyndelsen af tilsagnsperioden foreligger tilsa gn 

om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere 

bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 84 

af 27. januar 2005  om Miljøbetinget tilskud eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 

2005 om tilskud til Miljøvenlig drift af vådområder, 

 at der for arealet ikke med virkning ved begyndelsen af tilsagnsperioden foreligger tilsagn 

om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding, til Braklagte randzoner, til Pleje af græs- 

og naturarealer, til Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, til Fastholdelse af 

vådområder, til Pleje af vådområder eller til Miljøbetinget tilskud i medfør af 

landdistriktsloven,  

 at der for arealet ikke med virkning for et kalenderår, hvor et tilsagnsår begynder eller 

udløber, ydes særlig støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) Nr. 

73/2009,  

 at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en aftale eller servitut i medfør af 

Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for t ildeling af økonomiske midler til 

genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af 

vådområder, og 

 at arealet ikke er omfattet af § 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse ved tilsagnsperiodens 

begyndelse. 

 
Årlig erklæring 

Du skal hvert år senest den 1. august, afgive erklæring om, at betingelserne i tilsagnet er overholdt. 

Erklæringen kan ske ved afkrydsning i Fællesskemaet.  

 

Gødningsplanlægning 

Det er et krav, at der for hver planperiode i dit 5-årige tilsagn (planperioder løber fra den 1. august 

til den 31. juli) udarbejdes en gødningskvoteberegning, og at gødningskvoteberegningen opbevares 

på bedriften og fremvises ved kontrol. Dette gælder for alle bedrifter herunder også små bedrifter, 

der ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. 

 

Gødningskvoteberegningen skal ske i et af følgende skemaer:  

 Skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv-service 

 Skema A, som du kan finde bagerst i ”Vejledning om gødsknings - og harmoniregler” 

 Andre skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen 

 



  

  

 

 

Gødningskvoteberegning skal som minimum angive marknummer, areal, grundnorm for den valgte 

afgrøde, beregningen af den reducerede N-kvote for hver enkelt af dine tilsagnsmarker samt bedrif-

tens samlede reducerede N-kvote jf. reglerne i bekendtgørelsen om gødskning
1
.  

 

Gødningskvoteberegningerne samt skatte-, moms- og driftsregnskaber skal opbevares af 

tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.  

2.4 Varighed  

Tilsagnet er 5-årigt og løber fra den 1. september 2014 til den 31. august 2019. 

2.5 Prioritering 

NaturErhvervstyrelsen 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 markstørrelse, idet en større mark går 

forud for en mindre mark. 

2.6 Underretningspligt 

Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, hvis du ikke længere 

opfylder betingelserne i tilsagnet. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et areal, vil 

NaturErhvervstyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

2.7 Dispensation 

NaturErhvervstyrelsen 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 NaturErhvervstyrelsen. 

 

Dispensation fra 10 meter Randzoner 

For tilsagn, der begynder den 1. september 2014, bliver tilskuddet for arealer i randzone nedsat til 

ca. 200 kr. pr. ha. Det gælder uanset om der søges og udbetales randzonekompensation eller ej.  

 

Du kan opretholde det fulde tilskud for hele marken, hvis du søger dispensation fra kravet om 10 

meter randzone, således at randzonebredden ændres til 0 meter. Dispensationen får virkning fra 

den 1. januar 2015, og gælder for den resterende del af tilsagnsperioden eller indtil tilsagnet bor t-

falder. Ansøgning om dispensation kan ske ved afkrydsning i rubrik D i det ansøgningsskema, der 

skal anvendes ved ansøgning om tilsagn.  

 

Hvis du søger randzonekompensation i 2014, vil dit tilskud for første tilsagnsår dog alligevel blive 

reduceret til 200 kr. for arealerne i randzone. Det gælder uanset om der udbetales randzoneko m-

pensation eller ej. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at randzoner på marker, der er 

udpeget som vedvarende græsarealer, jf. fredningen i Tøndermarsken
2
, ikke er berettiget til rand-

zonekompensation. Læs mere i Vejledning om randzoner og kompensation.  

2.8 Kombination med andre tilskud 

Du kan på samme mark både søge om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding og 

tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug.  

 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 975 af 29. juli 2013 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plan-

tedække med senere ændringer. 
2
 Bekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. 
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Enkeltbetaling 
Tilskuddet kan desuden kombineres med direkte støtte under Enkeltbetalingsordningen. For at op-

nå Enkeltbetaling skal arealerne opfylde betingelserne for støtteberettigede arealer under Enkeltbe-

talingsordningen. 

 

På arealer, der ikke opfylder betingelserne for støtteberettigede arealer under enkeltbetalings-

ordningen, kan der dog søges Enkeltbetaling hvis:  

1) arealet ikke længere er i overensstemmelse med definitionen af støtteberettiget areal som 

følge af gennemførelsen af vandrammedirektivet eller Natura 2000 direktiverne (ordningen 

om Opretholdelse af ændret afvanding opfylder dette krav), og  

2) arealet dannede grundlag for retmæssig udbetaling af Enkeltbetaling i 2008. 

2.9 Afgrødekoder 
Ved indberetning i Fællesskemaet skal du anvende en af følgende afgrødekoder:  

 254 Miljøgræs 0 N 

 318 Ikke landbrugsareal med tilsagn  

  



  

  

 

 

3. Generelle betingelser  

3.1 Udbetaling af tilskuddet  

For at modtage tilskud skal du hvert år anmode om udbetaling til de marker, der er omfattet af ti l-

sagn om tilskud, samt over for NaturErhvervstyrelsen erklære at alle betingelserne for tilsagnet er 

overholdt. For tilsagn, der gives i 2014, skal du første gang anmode om udbetaling i Fællesskema 

2015. 

 

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at betingelserne for tilsagnet overholdes i hele 

tilsagnsperioden og i det tilsagnsår, der anmodes om udbetaling for.  

3.2 Rettidig anmodning om udbetaling 

Anmodning om udbetaling af eksisterende tilsagn skal ske i Fællesskemaet inden udløbet af 

ansøgningsfristen. Alle dine marker skal desuden indtegnes hvert år. Fællesskema og markkort skal 

indsendes elektronisk via Fødevareministeriets Tast selv-service på www.naturerhverv.dk/tastselv.  

 

Reduktion af tilskud 

Modtages Fællesskema og markkort inden for 25 kalenderdage efter indsendelsesfristen, bliver 

årets tilskud nedsat med 1 % for hver arbejdsdag, skemaet er forsinket.  

 

Bortfald af årets tilskud 

Modtages Fællesskema og markkort efter de 25 kalenderdage mister du hele årets tilskud til 

Opretholdelse af ændret afvanding.  

 

Bortfald af tilsagn 

Har NaturErhvervstyrelsen ikke senest den 1. august hvert år i tilsagnsperioden modtaget erklæring 

om, at tilsagnsbetingelserne opfyldes, vil tilsagnet bortfalde med krav om tilbagebetaling af 

tidligere udbetalt tilskud.  

 

Fristerne gælder, medmindre der foreligger særlige omstændigheder (force majeure). Læs mere i 

Vejledning til Fællesskema. 

3.3 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 og Randzonekompensation er ikke omfattet af loftet. 

Udbetalingsloftet er fastsat til 600 EUR pr. ha pr. år, når den forudgående afgrøde var e tårig, 900 

EUR pr. ha pr. år for flerårige specialafgrøder og 450 EUR pr. ha pr. år for anden jordudnyttelse 

(herunder permanente græsarealer).  

3.4 Hvornår udbetales tilskuddet  

NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Udbetalingen sker normalt mellem 1. 

november og 31. marts efter tilsagnsårets udløb med mindre særlige forhold gør sig gældende, fx at 

der har været et kontrolbesøg på bedriften, og den efterfølgende sagsbehandling ikke er afsluttet.  

3.5 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). 

http://www.nemkonto.dk/
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3.6 Oplysninger til SKAT 

Tilskuddet er skattepligtigt, og NaturErhvervstyrelsen meddeler SKAT, hvor meget du har fået 

udbetalt. 

3.7 Producentskifte  

Du skal altid indsende erklæring om producentskifte, når arealer med tilsagn overgår til en anden 

ejer eller forpagter. I sådanne situationer skal tilsagnet overdrages til den nye ejer eller forpagter, 

som herefter skal opfylde betingelserne i tilsagnet.  Hvis tilsagnet ikke overdrages til den nye ejer-

/forpagter, bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling.  

 

Anmeldelse af producentskifte skal foretages på et særligt sæt af skemaer vedrørende erklæring om 

producentskifte, som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved henven-

delse til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Du skal udfylde og indsende  ”Producentskifteerklæring” og ”Skema over marker”.  

 

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Center for Arealtilskud.  

 

Skemaerne skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor førstkommende frist 

for indsendelse af Fællesskemaet udløber
3
. Hvis denne frist ikke overholdes, vil erklæringen dog 

stadig blive betragtet som rettidigt modtaget hvis:  

 erhverver rettidigt har indberettet de tilsagnsmarker, som han har overtaget, i sit Fælle s-

skema, og 

 erklæring om producentskifte indsendes indenfor en frist, som fastsættes af NaturErhverv-

styrelsen. 

 

Hvis Producentskifteerklæring ikke er modtaget rettidigt, bortfalder tilsagnet med krav om tilbage-

betaling af tidligere udbetalt tilskud. 

 

Dispensation 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for anmeldelse om 

producentskifte. Der skal indsendes begrundet ansøgning herom.  

 

Hvornår indtræder den nye erhverver i tilsagnet  

Modtages erklæring om producentskiftet rettidigt i NaturErhvervstyrelsen, indtræder erhverver 

automatisk i tilsagnshavers rettigheder og forpligtelser fra overdragelsestidspunktet. Det betyder, 

at erhverver ikke skal afvente NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling af producentskiftet, da 

erhverver umiddelbart indtræder i tilsagnet. Erhverver skal være ekstra opmærksom på tilsagnets 

betingelser, da han er ansvarlig fra overdragelsestidspunktet.  

 

Tilskuddet vil herefter blive udbetalt til den nye ejer eller forpagter. Ved producentskifte efter 

fristen for ansøgning om Enkeltbetaling vil retten til tilskud dog altid tilkomme den, der har 

indgivet anmodning om udbetaling i Fællesskemaet, og som på tidspunktet for fristen for 

indsendelse af Fællesskemaet retmæssigt råder over arealet.  

 

Det vil sige, at ansøgning om tilskudsudbetaling altid skal indgives af den, der ved 

ansøgningsfristens udløb driver tilsagnsarealet som ejer eller forpagter, og som er registreret som 

tilsagnshaver, eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet.  

 

                                                      
3
 Hvis producentskiftet sker mindre end 8 uger før den førstkommende frist for Enkeltbetaling, skal det dog først være 

modtaget senest 8 uger efter overdragelsen. 



  

  

 

 

Hvis et producentskiftet tilsagn bortfalder som følge af den nye ejer eller forpagters forhold, kan 

NaturErhvervstyrelsen bestemme, at tilskud udbetalt for tilsagnsarealerne til tidligere ejere eller 

forpagtere skal tilbagebetales af den nye ejer eller forpagter. 

 

Indtræden i en anden jordbrugers ansøgning om nyt tilsagn  

Det er muligt at indtræde i en anden jordbrugers ansøgning. Hvis et ansøgt areal overdrages til en 

ny ejer eller forpagter, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan den nye ejer eller 

forpagter indtræde i den tidligere ejer eller forpagters ansøgning. For at NaturErhvervstyrelsen kan 

godkende en sådan indtræden i en ansøgning, skal der indsendes en erklæring om indtrædelse på et 

særligt skema, som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved 

henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 

3.8 Omdannelse af tilsagn 

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 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. Ved omdannelse indgår du i en ny 5-årig tilsagnsperiode. 

 

Du skal være opmærksom på, at den årlige ansøgningsperiode, hvor ansøgningen om ændring skal 

indgives, er den samme som er gældende for ansøgning om Enkeltbetaling. 

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at et tilsagn omdannes til et nyt tilsagn under Landdi-

striktsprogrammet, og det nye tilsagn herefter bortfalder, kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at 

tidligere udbetalt tilskud i det oprindelige tilsagn skal tilbagebetales, herunder tilskud udbetalt til 

tidligere ejere eller forpagtere af arealet. Der kræves dog maksimalt tilbagebetaling for fem år.  

3.9 Ekspropriation  

Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine area-

ler. Ekspropriation betyder, at overtagelsen ikke er selvvalgt, men sker efter krav fra myndighe-

den.
4
 

 

Der vil som hovedregel ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, når der er 

tale om ekspropriation. 

 

Hvis en offentlig myndighed ved ekspropriation eller ved frivillig aftale overtager dine arealer va-

rigt eller midlertidigt, skal du hurtigst muligt kontakte NaturErhvervstyrelsen og gerne fremsende 

kopi af den afgørelse om ekspropriation, som du har modtaget fra den pågældende myndighed.  

 

Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud til et areal, hvis myndigheden overtager tilsagnsarealet 

inden udløbet af fristen for rettidig indsendelse af Fællesskema i det pågældende tilsagnsår.  

 

Hvis du i Fællesskemaet har ansøgt om udbetaling til et areal, der som følge af ekspropriation 

overgår til ikke-landbrugsmæssig anvendelse i løbet af det tilsagnsår, du har søgt om udbetaling 

for, skal du trække tilsagnsarealet ud af ansøgningen. 

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med administrativ eller fysisk kontrol konstaterer, at are-

alet på grund af ekspropriation ikke opfylder kravene til støtteberettigede arealer, og hvis du ikke 

inden kontrollen har underrettet NaturErhvervstyrelsen om ekspropriationen, vil det blive betragtet 

som en overtrædelse af tilsagnsbetingelserne, der kan medføre bortfald og evt. krav om tilbagebe-

taling af tidligere udbetalt tilskud. 

                                                      
4
 Jf. lov nr. 96 af 31. marts 1965 Lov om ekspropriationer under Ministeriet for offentlige arbejder. 
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3.10 Jordfordeling og andre offentlige tiltag som led i fysisk planlægning 

Arealer kan efter ansøgning udgå af tilsagnet, hvis bedriften er genstand for jordfordeling eller 

andre lignende offentlige indgreb som led i fysisk planlægning. Reglen vil bl.a. kunne anvendes i 

forbindelse med jordfordelinger, der foretages efter reglerne i jordfordelingsloven.  

 

Der kan søges om at gøre brug af denne regel hos NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud.  

3.11 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 5-årige tilsagnsperiode, så kan du ansøge om at blive fritaget for 

tilbagebetaling af tilskuddet, hvis du ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, fx i forbindelse 

med overgang til pension. NaturErhvervstyrelsen kan kun i særlige tilfælde give tilladelse til, at 

selskaber og andre juridiske enheder med tilsagn kan benytte reglen om endeligt ophør.  

 

Godkender NaturErhvervstyrelsen ansøgningen om endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed, 

kræves der ikke tilbagebetaling af det udbetalte tilskud.  

 

Det er en betingelse for en sådan godkendelse, at din jordbrugsbedrift overdrages til en ny ejer 

eller forpagter, eller at alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer fragår din jordbrugsbedrift, og at 

jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, fx ved bortforpagtning. Endvidere 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.  

 

Du skal have forsøgt at få et købstilbud/forpagtningsaftale, som kunne sikre, at 

arealerne/ejendommen fortsat kunne indgå i et tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding.  

 

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 NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud om din 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 for salg eller bortforpagtning af 

jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer til NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud og samtidig 

skrive under på en erklæring om, at du ophører endeligt med at drive jordbrugsvirksomhed.  

3.12 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud  

Tilsagn om tilskud kan bortfalde helt eller delvist, og tidligere udbetalt tilskud kan kræves 

tilbagebetalt helt eller delvist med tillæg af renter, hvis:  

 Betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes. 

 Tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger 

af betydning for sagens afgørelse. 

 Tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter i forbindelse med kontrol . 

 Tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt. 

 Ejer/forpagterforholdene ændres, og den nye ejer eller forpagter ikke indtræder i tilsagnet. 

 Overskridelse af fristen for indsendelse af erklæring om producentskifte. 

 Overskridelse af fristen for indsendelse af erklæring om, at betingelserne for tilsagnet 

opfyldes. 

 



  

  

 

 

Hvis tilsagnet bortfalder, 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 4 uger 

efter dato for udstedelse af tilbagebetalingskravet, og indtil beløbet er indbetalt.  

3.13 Force majeure 

Krav om tilbagebetaling sker normalt ikke i tilfælde af force majeure, dvs. helt ekstraordinære og 

uforudsigelige begivenheder som fx 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 

NaturErhvervstyrelsens 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 

NaturErhvervstyrelsen indenfor 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til at gøre det.  

3.14 Udelukkelse og straf 

Efter landdistriktslovens § 14 straffes 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.  

 

Der kan idømmes straf i form af bøde. Selskaber m.v. kan pålægges strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

3.15 Kontrol og overtrædelser 

Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derud-

over udtager NaturErhvervstyrelsen hvert år et antal ansøgere, som skal kontrolleres på stedet.  

 

Formålet med kontrollen er at sikre, at reglerne for udbetaling af støtte bliver overholdt . Kontrol 

sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet 

Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markkort bliver kon-

trolleret i forhold til det tilsagnslag, som NaturErhvervstyrelsen har registreret . Du kan se tilsagn-

slaget i Internet Markort. Ved kontrol af tilsagn bliver det kontrolleret, om betingelsern e for til-

sagn bliver overholdt, herunder verificering af tilsagnsarealets størrelse og beliggenhed.  

 

Administrativ kontrol 

Den administrative kontrol er bl.a. en automatisk kontrol, som omfatter alle ansøgninger. NaturEr-

hvervstyrelsen kontrollerer, om det samlede ansøgte areal i en markblok overstiger markblokkens 

registrerede areal. Hvis dette er tilfældet, kontaktes de ansøgere, der har anmeldt marker i mar k-

blokken for at få fastslået markernes faktiske størrelse.  

 

Du kan læse mere om administrativ kontrol og kontrol af markblokke i Vejledning for Enkelbeta-

ling 2014. 

 

 

 

BEMÆRK at du altid har pligt til at oplyse NaturErhvervstyrelsen om eventuelle ændrede fo r-

hold på dine tilsagnsarealer. 
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Kontrol på bedriften 

En kontrol kan bestå af telemåling og/eller en opfølgende kontrol på stedet. Kontrolbesøg foret a-

ges uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer.  

 

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

nemføres. 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 læn-

gere periode.  

 

Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis vi ikke kan komme i 

kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 

48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette 

tidspunkt – også selv om du ikke har mulighed for at være til stede.  

 

Hvis der er støttebetingelser, så som krav om opbevaring af gødningskvoteberegning og –regnskab 

på bedriften, som vi ikke har kunnet kontrollere, fordi vi ikke har kunnet komme i kontakt med 

dig, sender vi et kontrolresultat i høring, hvor de pågældende støttebetingelser betragtes som ove r-

trådt.  

 

Herefter har du mulighed for at indsende de manglende oplysninger inden for høringsfristen. Dog 

skal du være opmærksom på, at en eftersendelse af gødningskvoteberegning og regnskab, ikke 

godkendes, da vi ikke har kunnet kontrollere om du opbevarer disse dokumenter på din bedrift, 

som er krævet i tilsagnet. Hvis vi herefter stadig ikke har hørt fra dig, træffer vi afgørelse i sagen 

på det foreliggende grundlag.  Konsekvensen kan være, at direkte støtte siden 2005 og landd i-

striktsstøtte siden tilsagnets start kan blive krævet tilbagebetalt.  

 

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 tilsagnet, og der stilles krav om tilbagebetaling af 

tidligere udbetalt tilskud. 

 

Du skal i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling opbevare gødningskvoteberegning, gødnings-

regnskaber samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetalingen 

sker for.  

 

Telemålingskontrol 

En del af kontrollerne sker ved anvendelse af teleopmåling af dine  landbrugsparceller på baggrund 

af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. På arealer med tilsagn foretager Natur-

Erhvervstyrelsen også et besøg på din bedrift. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om 

Enkeltbetaling 2014. 

 

Opfølgende kontrol på stedet 

Ved en opfølgende kontrol på stedet, bliver det kontrolleret om øvrige betingelser for udbetaling af 

støtte er overholdt for arealrelaterede EU-støtteordninger. Kontrolløren kan ikke udtale sig om, 

hvorvidt de konstaterede forhold på bedriften vil medføre, at støtten bliver nedsat. Dette afgøres 

ved den senere sagsbehandling.  

 

Efter kontrollen vil du modtage brev med kontrolresultatet, herunder opmålingsresultaterne. Hvis 

kontrollen giver anledning til bemærkninger, vil du sammen med kontrolresultatet modtage en 

skriftlig høring. Her får du mulighed for at fremføre dine kommentarer. Kontrolløren vil ikke be-

svare dine evt. kommentarer til kontrollen, men sender egne samt dine bemærkninger med til den 

videre sagsbehandling, som tager stilling til bemærkningerne, inden der træffes afgørelse.   

 



  

  

 

 

Bemærk, at resultatet af kontrollen vil kunne danne grundlag for en tilbagebetaling af tidligere års 

udbetalinger. 

 

Kontrolresultatet 

Ved kontrol undersøges, om alle betingelser for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser 

sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, vil årets tilskud blive reduceret. Tilsagnet kan også 

bortfalde, og det tidligere udbetalte tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter.  

 

Afgørelsen af kontrollen træffes af Center for Arealtilskud i NaturErhvervstyrelsen. Læs mere i af-

snit 6.6 i Vejledning om 5-årige tilsagn 2014. 

 

En arealdifference beregnes på grundlag af forskellen imellem det anmeldte areal og størrelsen af 

det fastslåede areal. Det anmeldte areal er det areal, der er angivet på det pågældende års markplan 

i Fællesskemaet eller tilsagnsarealet. For en nærmere beskrivelse af, hvad det fastslåede areal er på 

dit tilsagn, se afsnit 6.5 og 6.6 i Vejledning om 5-årige tilsagn 2014. 

 

Enhver forskel mellem det anmeldte og det fastslåede areal vil kunne danne grundlag for  bortfald 

af tilsagn med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud og nedsættelse af årets tilskud.   

 

Nedsættelser af årets udbetaling beregnes for hver afgrødegruppe.  Tilsagnsarealer indenfor samme 

Landdistriktsprogramperiode med samme tilskudssats betragtes i denne forbindelse som værende i 

samme afgrødegruppe. 

 

Arealafvigelser og misligholdelser 

For tilsagn med start fra 2007 eller senere defineres det fastslåede areal som det areal, der er op-

målt, som er beliggende indenfor tilsagnslaget og indenfor indtegningen i Internet Markkort, og 

der rent fysisk er til stede. For tilsagn med start fra og med 2007 er der to slags overtrædelser: 

 Arealafvigelser, læs mere herom i afsnit 6.6.1 i Vejledning om 5-årige tilsagn 2014 

 Misligholdelser, læs mere herom i afsnit 6.6.2 i Vejledning om 5-årige tilsagn 2014 

 

Krydsoverensstemmelse 

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

tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordningerne under det nye Landdistriktsprogram. En over-

trædelse på bedriften af krydsoverensstemmelseskrav kan medføre reduktion i årets udbetaling af 

støtte under Landdistriktsprogrammet, herunder tilskud til miljø- og økologiordningerne. 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 Na-

turErhvervstyrelsens hjemmeside: naturerhverv.fvm.dk under Landbrug.  

 

God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 

En del af krydsoverensstemmelseskravene er GLM-kravene, som skal overholdes på alle land-

brugsarealer. Læs mere herom i Vejledning om Enkeltbetaling 2014, Vejledning om krydsoveren s-

stemmelse og Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. 

3.16 Op- og nedskrivning af marker  

Arealet i det enkelte tilsagn skal være det samme i hele tilsagnsperioden og skal være beliggende 

det samme sted. Dette betyder, at du også skal være omhyggelig med at indtegne til sagnsarealet i 

Internet Markkort, når du søger om udbetaling.  

 

Arealet for en tilsagnsmark kan kun op- eller nedskrives i samme omfang, som arealet for en anden 

tilsagnsmark i samme tilsagnsgruppe tilsvarende op- eller nedskrives. En tilsagnsgruppe defineres 

her som samme tilsagnstype, tilskudssats og udløbsår. 
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Hvis der nedskrives mere, end der opskrives i en tilsagnsgruppe, vil der ske bortfald med krav om 

tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud for det pågældende areal.  

 

Indtegningen af dine tilsagnsarealer er vigtig, og når du op- eller nedskriver tilsagnsmarker, skal 

det afspejle sig i dine indtegninger. Du kan kun op- og nedskrive indenfor det oprindelige tilsagns-

areal, hvor du i din ansøgning om tilsagn har oplyst, at dit tilsagn er beliggende, og hvor du i alle 

tilsagnsårene har indtegnet tilsagnsmarkerne. Arealer, som i et ansøgningsår er udgået af dit til-

sagn, kan ikke senere inddrages.  

3.17 Revisionsklausul 

De flerårige tilsagn skal efter artikel 46 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 indeholde 

en revisionsklausul. Formålet med en sådan klausul er, at NaturErhvervstyrelsen kan tilpasse ti l-

sagnene, hvis basisreglerne for ordningerne ændres, herunder at nye basisregler kommer til. Ved 

basisregler forstås de minimumsregler, der er gældende for arealet, herunder de krydsoverens-

stemmelsesregler, der er gældende for arealet. Hvis en tilpasning af basisreglerne i tilsagnet ikke 

accepteres af tilsagnshaver, ophører tilsagnet uden at der kræves tilbagebetaling af ti dligere udbe-

talte tilskud.  

 

De flerårige tilsagn kan få nye betingelser, hvis kravene om krydsoverensstemmelse ændres, eller 

hvis basisbetingelserne for tilsagnene bliver revideret som følge af retningslinjerne i det nye eur o-

pæiske program for landbrugsstøtte som gælder fra 2014. Det er dog kun betingelserne for tilsagn 

givet i 2012 eller senere, der kan ændres som følge af det nye program for den europæiske land-

brugspolitik (CAP 2014). 
 

I disse situationer vil tilsagnshaver have mulighed for såvel at fortsætte tilsagnet, som at udtræde 

af tilsagnet uden krav om tilbagebetaling. Udtræden af tilsagnet sker ved indsendelse af en såkaldt 

revisionserklæring. Erklæring og vejledning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

3.18 Myndighedernes brug af oplysninger 

For at kunne administrere ordningen har NaturErhvervstyrelsen 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. 

 

NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at 

databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). Registrene føres og opbevares 

elektronisk hos NaturErhvervstyrelsen. 

 

Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i NaturErhvervstyrelsen til brug for 

kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings -, 

planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 

 

Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes 

én gang. NaturErhvervstyrelsen 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 NaturErhvervstyrelsen har 

registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelle urigtige eller 

vildledende oplysninger.  

 

Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data 

Hvis du indsender Fællesskema 2014 skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer 

sig til Persondatalovens § 28, stk. 1:  

 De afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbe-

taling af støtte og tilskud fra NaturErhvervstyrelsen under EAGF og EAFRD (EU’s land-

brugs- og landdistriktsordninger). 

 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig.  

 

I henhold til andre relevante paragraffer i Persondataloven kan du: 

 anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning omfatt er, jf. § 

31. 

 på begæring kræve at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige 

eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. § 37.  

 

Samtidig skal du være opmærksom på, at der i 2008 er vedtaget en EU-forordning, efter hvilken 

det kræves, at oplysninger i Fællesskemaet 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. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven 

generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Enhed. 

3.19 Mulighed for at klage 

Hvis du mener, at Center for Arealtilskud i NaturErhvervstyrelsen, har truffet en afgørelse på et 

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

rest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling.  

 

Du kan klage over de afgørelser, som NaturErhvervstyrelsen træffer, til Fødevareministeriets Kl a-

gecenter ved at indgive en skriftlig klage til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kom-

menterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets Klagecenter.  

Klagen skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, 

som du klager over. Modtages klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen sendes 

til: 

 

NaturErhvervstyrelsen  

Center for Arealtilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Eller på e-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk 

 

Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsens 

afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Krav kræves forrentet fra opkrævningsdatoen. 

Det betyder, at der i sager hvori NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, i 

sagsbehandlingstiden påløber renter til kravet, indtil kravet er betalt.  
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3.20 Retsgrundlag 

De væsentligste retsregler for tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding fremgår af:  

 

 Bekendtgørelse nr. 93 af 28. januar 2010 om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding. 

Ændringsbekendtgørelse nr. 80 af 27. januar 2012.  

Ændringsbekendtgørelse nr. 92 af 29. januar 2013.  

 

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

senere ændringer. 
 

 Bekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006 af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne 

(nu lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.) 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) med senere ændringer.  

 

 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 med senere ændringer.  

 

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

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til 

udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) med senere ændringer.  

 

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

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

kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne med senere ændringer.  

 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om 

gennemførelsesbestemmelser vedr. krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede 

forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådsforordning (EF) 1789/2003 med 

senere ændringer og som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30.  

november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for 

så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings - og 

kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne , som 

er omhandlet i nævnte forordning og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning 

(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af 

støtteordningen for vin. 

 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelses-

bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensste m-

melse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af 

de ordninger for direkte støtte til landbrugere, som er omhandlet i nævnte forordning, og 

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår 

krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin.  

 

 Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbe-

stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og kryds-

overensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltning til udvikling af landdistrikterne  



  

  

 

 

 

3.21 Kontakt 

NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30  

1780 København V  

Tlf.: 33 95 80 00 

E-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk 

Hjemmeside: www.naturerhverv.fvm.dk 

 

 

http://www.naturerhverv.fvm.dk/


 

 

 

 

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
E-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk 
Hjemmeside: naturerhverv.fvm.dk 
 

Tlf.: 3395 8000 
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