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1 Indledning
Denne vejledning beskriver, hvad du skal gøre hvis du har overdraget eller har erhvervet en bedrift eller et landbrugsareal i forhold til en række af Fødevareministeriets støtteordninger. Overdragelsen kan være foregået ved køb eller salg, til- eller bortforpagtning af ejendom eller ved forpagtningsophør. I forbindelse med overdragelsen skal du være opmærksom på, om arealerne er
omfattet af en eller flere tilskudsordninger eller om den landbruger, der rådede over arealet havde
en økologiautorisation. Hvis det er tilfældet skal du tage stilling til, hvordan du forholder dig til
dette.

Fristen for hvornår du skal meddele producentskifte afhænger af den eller de tilskudsordninger,
som bedriften eller arealet har været omfattet af. På side 5-6 kan du finde en oversigt over, i hvilke tilfælde du skal anmelde et producentskifte. Det er vigtigt, at du læser afsnittene i vejledningen
vedrørende de ordninger, som arealerne er med i.
Producentskifte ved oprettelse eller ophør af selskaber og interessentskaber
Hvis en hel bedrift har skiftet ejer, enten i forbindelse med
• at der er dannet et selskab eller interessentskab, eller
• et selskab eller interessentskab er ophørt med at eksistere
skal du meddele producentskifte.
Dette er vigtigt, fordi et selskab eller interessentskab er en selvstændig juridisk enhed, der
eksisterer adskilt fra en eller flere enkeltpersoner, der deltager i selskabet eller interessentskabet.

Bemærk:
Hvis din bedrift ændrer status fra en enkeltmandsvirksomhed til et I/S eller et andet selskab, eller
omvendt, og dermed skifter CVR-nummer betragtes dette som et producentskifte.
Betalingsrettigheder
Bemærk, at et producentskifte kun omfatter overdragelse af bedriften, men ikke overdragelse af
betalingsrettigheder. Hvis der også overdrages betalingsrettigheder, skal der indsendes et overdragelsesskema. Skemaet skal være direktoratet i hænde senest ved ansøgningsfristen for enkeltbetaling, hvis erhverver vil søge om enkeltbetaling og dermed udnytte rettighederne det pågældende år.
Hvis der er oprettet et nyt selskab skal betalingsrettighederne overdrages til dette selskab med
virkning for ansøgningsåret efter producentskiftet.

1.1 Nyt i vejledningen
I forhold til seneste udgave af vejledningen fra juni 2007, er der sket følgende ændringer:
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•

•
•

•
•

enkeltbetaling - det er kun et krav, at der meddeles producentskifte i de tilfælde, hvor
erhverver vil fortsætte med koblede støtteordninger, non-food, protein- eller energiafgrøder, kartoffelstivelse eller husdyrpræmier
Miljø- og økologiordninger - ved rettidig modtaget producentskifteskema i direktoratet,
indtræder erhverver umiddelbart i tilsagnets rettigheder og forpligtigelser.
Miljø- og økologiordninger - er producentskifteskemaet ikke modtaget i direktoratet inden 8 uger efter datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet
bortfalder tilskuddet for det tilsagnsår inden for hvilket producentskiftet er modtaget.
Modtages skemaet ikke senest førstkommende ansøgningsfrist for enkeltbetaling, bortfalder tilsagnet (se kapitel 8 og 9).
Miljø- og økologiordninger - hvis et ansøgt areal producentskiftes, inden der er truffet
afgørelse om tilsagn, er det muligt for erhverver at indtræde i overdragers ansøgning.
Der er tilføjet et kapitel om ”Register for gødningsregnskab”
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2 Hvordan bruger du vejledningen og skemaerne?
2.1 Vejledningen
Kapitel 1, 2 og 3 er fælles for alle ordningerne. De specifikke regler for de enkelte ordninger er
beskrevet i kap. 4-10. I kapitel 11 kan du læse om Plantedirektoratets register for gødningsregnskab og i kapitel 12 om hvad, du skal være opmærksom på ved producentskifte i forhold til krydsoverensstemmelse.
Du bør altid læse kapitlerne 1, 2 og 3 samt kapitlerne for de ordninger, der er relevante for dig.

2.2 Skemaerne
Skemaerne består af et fælles skema Anmeldelse om producentskifte samt erklæringer vedrørende de enkelte ordninger. Hvis du som erhverver vil indtræde i overdragerens rettigheder og
pligter skal du bruge erklæringerne ved producentskifte. Du skal udfylde og indsende anmeldelsen om producentskifte sammen med en eller flere af erklæringerne afhængig af hvilke ordninger,
der skal anmeldes producentskifte for. Husk, at skema og erklæringer skal være udfyldt og underskrevet.
Erklæringer til brug i forbindelse med producentskifte. Skemaerne kan findes på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk.:
•

Anmeldelse om producentskifte (skal altid indsendes)
Vælg derudover en eller flere af følgende erklæringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Erklæring om enkeltbetaling, koblede vegetabilske støtteordninger (protein- og energiafgrøder, non-food og stivelseskartofler) mv.
Dyrkningskontrakt for stivelseskartofler
Erklæring om husdyrpræmie (handyr og moderfår)
Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder for moderfår
Transport af EU- eller nationalt støttebeløb
Skema til overdragelse af betalingsrettigheder
Erklæring om Miljøbetinget tilskud (MB)
Erklæring om økologi 1
Erklæring om tilskud til miljøordingerne 2
Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn om tilskud under miljø- og økologiordninger 3
Skema over marker, der indgår i producentskiftet
Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning (Register for Gødningsregnskab,
NB! Skal indsendes til Plantedirektoratet)

Tilskud under tilsagn om omlægningstilskud.
Miljøordningerne omfatter Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), Miljøvenlig drift af vådområder, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Fastholdelse og pleje af vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding. Økologiordningerne omfatter Miljøbetinget tilskud (MB) og Omlægningstilskud
(OM).
3
Samme
2
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2.3 Hvornår skal den enkelte erklæring bruges?
Støtteordning

Hele bedriften overdrages
Erklæringen skal anvendes ved overdragelse af non-food eller
energiafgrøde kontrakt

En del af bedriften
overdrages
Erklæringen kan ikke anvendes

Erklæringen skal anvendes. Den stivelsesproducerende virksomhed skal underskrive erklæringen.
Erklæringen skal anvendes

Erklæringen kan ikke anvendes – se
ovenfor

Samme frister som ved enkeltbetaling.

Erklæringen kan ikke anvendes – se
ovenfor

Miljøbetinget tilskud
Økologer skal huske
også at udfylde erklæring om økologi
Økologi

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

Snarest muligt efter overdragelsen og senest den 28. februar i det år der følger efter
overdragelsesåret.
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

MVJ-tilskud
(tilsagn udstedt før
2007)
Tilskud til pleje af
græs- og naturarealer
Tilskud til braklagte randzoner

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

Tilskud til fastholdelse og pleje af
vådområder
Opretholdelse af
ændret afvanding

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal
anvendes

Erklæring skal anvendes

Erklæring skal anvendes

Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning

Erklæringen kan anvendes. Hvis erklæringen ikke anvendes
skal overdrageren i
stedet indsende et
gødningsregnskab

Erklæringen kan ikke bruges

Enkeltbetaling
Søges om enkeltbetaling og om koblede støtteordninger
(vegetabilske og
animalske)

Dyrkningskontrakt
for stivelseskartofler

Husdyrpræmie

P-skifte kan kun anmeldes ved overdragelse af en hel bedrift

Frist for indsendelse
Producentskifteerklæringen
skal være modtaget i direktoratet senest 8 uger efter overdragelse.
Ved producentskifte efter 1.
oktober, skal erklæringen være modtaget i direktoratet senest senest 1. december.

8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
8 uger efter overdragelsen af
det økonomiske ansvar for
driften
21 dage efter overdragelsestidspunktet dvs. hvor bedriften overgår til erhververs bedrift. (1 henviser til kolonne
1 og så fremdeles)
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med ophørsdato

Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn om tilskud
Ved producentskifte af en miljø- og økologiordning har erhverver mulighed for at indtræde i
overdragers ansøgning om tilsagn på et areal, såfremt der endnu ikke er foretaget sagsbehandling
af overdragers tilsagnsansøgning for det overdragede areal eller udstedt et tilsagn til overdrager
på dette areal.
Bemærk, at dette dog kun gælder ved ansøgning om tilsagn om tilskud under miljø- og økologiordningerne

2.4 Krav for at få producentskiftet godkendt
For at direktoratet kan behandle et producentskifte, skal vi have en underskrift fra både erhverver
og overdrager på en af de ovennævnte erklæringer. Indsendelse af producentskiftematerialet skal
ske inden for de frister, der gælder for de ordninger, der ønskes producentskiftet, jf. skema ovenfor.

2.5 Hvornår er producentskiftet gældende?
Producentskifteerklæringen kan først gøres gældende over for Direktoratet for FødevareErhverv
fra det tidspunkt, hvor den er modtaget i direktoratet. Indtil erklæringen er modtaget, kan direktoratet med frigørende virkning udbetale de forskellige støttebeløb til den oprindelige ansøger.
Direktoratet noterer producentskiftet. Udbetalingen af støtte sker med respekt af eventuelle andre
kreditorer (transporthavere, udlægshavere m.fl.) med en bedre prioritet, dog med forbehold for
statens ret til modregning.
Når direktoratet udbetaler støtten med frigørende virkning betyder det, at der herefter ikke er en
forpligtelse til også at udbetale beløbet til erhverver.
Hvis direktoratet i god tro udbetaler til overdrager eller andre berettigede, kan erklæringen ikke
gøres gældende over for direktoratet med mindre, at det kan dokumenteres, at den er modtaget i
direktoratet før udbetalingen. Direktoratet anbefaler derfor, at erklæringen sendes som anbefalet
brev. Erklæringen er modtaget i direktoratet den dato, hvor der er kvitteret for modtagelsen af det
anbefalede brev.
En indleveringsattest (postkvittering) er ikke tilstrækkelig, idet den udelukkende er en dokumentation for, at erklæringen er blevet sendt til direktoratet. Da erklæringen kan blive forsinket eller
gå tabt under postforsendelsen er en indleveringsattest ikke dokumentation for at erklæringen er
modtaget i direktoratet.
Hvis erklæringen indsendes på telefax, anses den for modtaget, når faxen er modtaget i direktoratet. Husk, derfor at gemme fax-kvitteringen.

2.6 Hvor kan du finde skemaerne?
Du finder erklæringer og vejledning på www.dffe.dk og www.pdir.dk. Du kan også kontakte Direktoratet for FødevareErhverv på tlf:3395 8000 eller Plantedirektoratet på tlf.: 4526 3600.
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Skemaerne kan udfyldes elektronisk, men skal efter udfyldelse udskrives og sendes med underskrifter til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Landbrugsstøttekontoret
Nyropsgade 30
1780 København V
Fax: 33 95 80 80
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3 Definitioner – fælles for alle ordninger
Producent
En producent er den landbruger, der har den økonomiske risiko og ansvaret for bedriften. En producent kan både være en fysisk person og en juridisk person, fx et selskab.
Bedrift
En hel bedrift omfatter samtlige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder, der
drives af en producent, og som befinder sig i Danmark. Bedriften omfatter også landbrugsarealer,
hvortil der ikke søges om enkeltbetaling. Derimod betragtes stuehuset samt have og veje op til
stuehuset ikke som en del af bedriften, ligesom betalingsrettigheder og en eventuel mælkekvote
ikke er omfattet.
Produktionsenheder
Produktionsenheder omfatter for en bedrift samtlige ejede og forpagtede arealer, alle bedriftens
dyreenheder samt de anlæg, der anvendes i forbindelse med landbrugsaktiviteter.
Overdragelse af en bedrift
Ved overdragelse af en bedrift forstås salg, bortforpagtning, forpagtningsophør eller en tilsvarende form for overdragelse af de ejendomme, arealer og produktionsenheder, der hører til bedriften.
Ændring af bedriftens ejerkreds, i interessentskabskredsen, eller ændring af selskabsform betragtes også som en overdragelse.
Overdrager
En overdrager er en producent, som ved salg, bortforpagtning eller ved ophør af forpagtning
overdrager retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift til en anden producent.
Erhverver
En erhverver er en producent, som ved køb, tilforpagtning eller ved ophør af bortforpagtning
overtager retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift fra en anden producent.
Retsgrundlaget
Bemærk, at der gælder forskellige regler for de omtalte støtteordninger. De præcise henvisninger
til reglerne fremgår af vejledningerne til de enkelte støtteordninger.
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4 Producentskifte under enkeltbetalingsordningen
Enkeltbetaling udbetales til den landbruger, der indsender en ansøgning om enkeltbetaling, og
som samtidig opfylder støttebetingelserne. De vigtigste støttebetingelser er, at landbrugeren har
støtteberettiget landbrugsjord og betalingsrettigheder samt har rådighed over de anmeldte arealer
på rådighedsdatoen (ansøgningsfristen 23. april 2008). Desuden er det en betingelse for
udbetaling af enketbetaling, at arealet er støtteberettiget hele kaldenderåret.

4.1 Krav om rådighed over arealerne ved ansøgningsfristen
Det tidligere krav om en 10 måneders rådighedsperiode er med virkning fra 2008 erstattet af et
krav om rådighed over arealerne på en rådighedsdato. Denne rådighedsdato er 23. april i 2008
(ansøgningsfristen).
Det betyder, at et producentskifte ikke vil have betydning for ansøgers opfyldelse af denne betingelse for at få udbetalt enkeltbetaling. Der er derfor i forhold til enkeltbetaling ikke længere et
krav om at et producentskifte skal meddeles til direktoratet, med mindre man søger koblet vegetabilsk støtte.
I forhold til de koblede vegetabilske støtteordninger er der udover kravet om, at arealet skal være
til rådighed for ansøger på rådighedsdatoen også krav om produktion af en særlig afgrøde. Det betyder, at der også efter et producentskifte er støttebetingelser, der skal opfyldes for, at der kan
blive udbetalt støtte for ansøgningsåret. I disse tilfælde er støttebetingelserne opfyldt, når afgrøderne er høstet og leveret til opkøber eller forarbejdningsvirksomhed. Bemærk dog, at arealet skal
være støtteberettiget hele året.

4.2 Anmeldelse om producentskifte
Bemærk, at under enkeltbetalingsordningen kan der kun meddeles producentskifte ved overdragelse af en hel bedrift. Den overdragne bedrift opretholdes det pågældende år som en selvstændig bedrift.
1) Der er kun søgt om enkeltbetaling
Der skal ikke meddeles producentskifte til direktoratet.
2) Der er også søgt koblet støtte
Overdrager har søgt støtte under de koblede støtteordninger, og erhverver vil fortsætte med disse
ordninger. Overdrager og erhverver skal meddele producentskifte til direktoratet.
Hvis overdrager har søgt om en koblet støtte, fx støtte til non-food, protein- eller energiafgrøder,
stivelseskartofler eller husdyrpræmier, og erhverver ønsker at fortsætte disse ordninger, skal de
relevante erklæringer for de enkelte ordninger også udfyldes og indsendes. Disse erklæringer
medfører, at erhverver indtræder i overdragers rettigheder og pligter i forbindelse med de koblede
støtteordninger under enkeltbetalingsordningen.
Hvis der overdrages en del af en bedrift kan erhverver derfor kun få udbetalt støtte, hvis han har
rådighed over arealet på rådighedsdatoen (ved ansøgningsfristen). Det betyder at det er en betingelse, at overdragelsen sker senest ved ansøgningsfristen.
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4.3 Udbetaling af støtte
Hvis der er anmeldt et producentskifte, og overdrager har aftalt med erhverver, at han skal modtage støtten for ansøgningsåret, skal der også indsendes en transporterklæring, således at støtten
kan udbetales med frigørende virkning til transporthaver.
•

Transport af EU- eller nationalt støttebeløb

4.4 Betalingsrettigheder
Bemærk, at hvis du meddeler producentskifte og udfylder erklæring om enkeltbetaling, sker der
ikke automatisk en overdragelse af betalingsrettigheder. Hvis erhverver søger om enkeltbetaling
året efter producentskiftet, er det en betingelse, at han råder over betalingsrettigheder ved ansøgningsfristen.
Overdragelser af betalingsrettigheder skal ske på et særligt skema. Bemærk, at for at der kan udbetales støtte det år, der producentskiftes, skal overdrageren råde over betalingsrettighederne.
Overdragelsen skal derfor ske på et skema, der vedrører støtteåret efter det år, hvor producentskiftet gennemføres.
Hvis betalingsrettighederne har været midlertidigt overdraget inden salget/bortforpagtningen til
en anden landbruger end erhverver, kan det være nødvendigt at afkorte overdragelsesperioden inden rettighederne kan overdrages til erhverver. I disse tilfælde skal du indsende ”Skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008”.
Erhverver skal være opmærksom på, at betalingsrettighederne skal overdrages til det korrekte
CVR- eller CPR-nummer, dvs. det nummer, som skal anføres på ansøgning om enkeltbetaling
fremover.

Hvis du skal overdrage betalingsrettigheder, kan du læse mere om reglerne i vejledningen om
overdragelse af betalingsrettigheder.

4.5 Hvad betyder et producentskifte i øvrigt for enkeltbetalingen?
Administrative sanktioner, fx som følge af arealafvigelser, vil fortsat indgå ved beregning af støtten, uanset hvem, der bærer skylden.
Hvis et strafbart forhold først bliver opdaget efter overdragelsen vil eventuelt bødeansvar blive
rettet mod overdrager.
Ved kontrol af krydsoverensstemmelse kan der ske støttenedsættelse, hvis der konstateres manglende overholdelse af reglerne. Krav på grund af overtrædelser eller manglende overholdelse af
reglerne bliver rettet mod overdrager i hele kalenderåret.
Hvis der meddeles producentskifte og Direktoratet for FødevareErhverv modtager producentskiftet inden udgangen af november, vil det fortrykte fællesskema og vejledning mv. for følgende år
blive sendt til erhverver. Efter 1. december er det ikke muligt at ændre de fortrykte skemaer. I
disse tilfælde kan erhverver overtage det fortrykte skema fra overdrager. Det fortrykte navn og
CVR/CPR-nummer skal ændres til erhververs CVR/CPR-nummer. Husk, at ansøger skal kontrollere, om de øvrige fortrykte oplysninger er korrekte inden fællesskemaet indsendes.
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5 Producentskifte inden ansøgningsfristen
Hvis der overdrages en hel bedrift og betalingsrettigheder inden ansøgningsfristen kan erhverver
medtage det overdragede areal i sin ansøgning om enkeltbetaling. Erhverver får på den baggrund
udbetalt støtten.
Hvis erhverver glemmer at indsende en ansøgning, kan han indtil 25 kalenderdage fra ansøgningsfristen, indsende en forsinket ansøgning om enkeltbetaling.
Enkeltbetalingen og eventuelle koblede støtter (energiafgrøder, proteinafgrøder, kartoffelstivelse
og non-food) nedsættes med 1 pct. pr. arbejdsdag, som ansøgningen (fællesskemaet) er kommet
for sent i forhold til ansøgningsfristen. Bemærk, at hvis fællesskemaet modtages i direktoratet senere end 25 dage efter ansøgningsfristen, udbetales der hverken enkeltbetaling eller koblet støtte.
Husk, at udbetaling af støtte i disse situationer forudsætter, at erhverver allerede råder over betalingsrettigheder svarende til det ansøgte areal eller evt. en del heraf. I sidstnævnte tilfælde udbetales der dog kun støtte svarende til antallet af betalingsrettigheder.
Husk i øvrigt, at hvis erhverver ønsker at medtage det overdragede areal i sin ansøgning om enkeltbetaling, og overdrager allerede har indsendt en ansøgning om enkeltbetaling, skal overdrager
trække denne tilbage, eller eventuelt reducere det anmeldte areal.
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6 Overdragelse af en non-food kontrakt, kontrakt for energiafgrøder og dyrkningskontrakt for stivelseskartofler
Hvis overdrager har indsendt en ansøgning om enkeltbetaling, bevarer overdrager retten til enkeltbetaling og støtte til non-food, energiafgrøder og stivelseskartofler. Dette gælder bortset fra
de tilfælde, hvor overdrager overfører retten til støtte til erhverver ved at udfylde og indsende
Transport af EU- eller nationalt støttebeløb. Husk, at udbetaling af støtte til erhverver er betinget
af, at der ikke er en tredjemand, der har en bedre retsstilling i forhold til udbetaling af overdragers støtte.

6.1 Non-food
Hvis overdrager har indgået en non-food kontrakt med en opkøber, er det muligt for erhverver at
overtage non-food kontrakten.
6.1.1 Overdragelse af non-food kontrakt før ansøgningsfristen
Hvis overdrager har indgået en kontrakt inden salget/bortforpagtningen af et non-food areal,
skal parterne aftale, om der sker overdragelse af non-food kontrakten fra overdrager til erhverver.
Hvis dette aftales skal parterne udfylde og indsende:
•

Erklæring om enkeltbetaling mv.

Bemærk, at opkøber med sin underskrift på erklæringen skal godkende, at non-food kontrakten
overdrages.
Ved indsendelse af erklæringen overtager erhverver den non-food kontrakt, der er indgået af
overdrager.
Når kontrakten er overdraget til erhverver, kan erhverver herefter benytte det overdragede nonfood areal til udnyttelse af sine udtagningsrettigheder.
6.1.2 Overdragelse af non-food kontrakt efter ansøgningsfristen
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen og inden høst af afgrøderne, kan en
non-food kontrakt overdrages til erhverver. Hvis dette aftales skal parterne udfylde og indsende:
•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om enkeltbetaling mv.

Bemærk, at opkøber med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling mv. skal godkende, at
non-food kontrakten overdrages.

6.2 Energiafgrøde kontrakt
Hvis overdrager har indgået en kontrakt om produktion af energiafgrøder med en opkøber, kan
denne kontrakt overdrages til en erhverver.
6.2.1 Overdragelse af energiafgrødekontrakt før ansøgningsfristen
Hvis overdragelsen af et areal med energiafgrøder sker før ansøgningsfristen, skal parterne aftale,
om der sker overdragelse af energikontrakten fra overdrager til erhverver.
Hvis dette aftales skal parterne udfylde og indsende:
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•

Erklæring om enkeltbetaling mv.

Bemærk, at opkøber med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling mv. skal godkende, at
energiafgrødekontrakten overdrages.
Alternativt kan den nye producent (erhverver) indgå en ny kontrakt med opkøber. Husk at overdragers kontrakt skal annulleres.

6.2.2 Overdragelse af energiafgrødekontrakt efter ansøgningsfristen
I forbindelse med producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen og inden høst af afgrøden, kan en energiafgrødekontrakt overdrages til erhverver ved at indsende:
•

Anmeldelse om producentskifte

Overdrager og erhverver skal samtidig med producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af
energiafgrødekontrakten fra overdrager til erhverver ved at indsende:
•

Erklæring om enkeltbetaling mv.

Bemærk, at opkøber med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling mv. skal godkende, at
energiafgrødekontrakten overdrages.

6.3 Dyrkningskontrakt for stivelseskartofler
Overdrager og erhverver kan i forbindelse med producentskifte overdrage dyrkningskontrakten.
Det gøres ved at udfylde afsnittet om stivelseskartofler i
•

Erklæring om Enkeltbetaling mv.

Bemærk, at stivelsesproducenten med sin underskrift på Erklæring om dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal godkende overdragelsen af dyrkningskontrakten for stivelseskartofler.
6.3.1 Overdragelse af en dyrkningskontrakt for stivelseskartofler før ansøgningsfristen
Hvis overdragelsen af en dyrkningskontrakt for stivelseskartofler sker før ansøgningsfristen, ordnes overdragelsen mellem de tre parter (overdrager, erhverver og stivelsesproducent).
Hvis overdragers ansøgning derimod er indsendt før ansøgningsfristen skal overdrager, erhverver
og stivelsesproducent underskrive og indsende
•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om enkeltbetaling mv.

Ved meddelelse om producentskifte overtager erhverver den dyrkningskontrakt som overdrager
har indgået med stivelsesproducenten. Det gøres ved at udfylde afsnittet om stivelseskartofler i
Erklæring om Enkeltbetaling mv.
Bemærk, at stivelsesproducenten med sin underskrift på Erklæring om dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal godkende overdragelsen af dyrkningskontrakten for stivelseskartofler.
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Bemærk, at den dyrkningskontrakt, som overdrager har indgået med stivelsesproducenten, skal
overdrages til erhverver, inden sidstnævnte kan indlevere stivelseskartofler til stivelsesproducenten.
Overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler efter ansøgningsfristen
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen og inden levering af stivelseskartoflerne, kan en dyrkningskontrakt overdrages til erhverver ved at indsende
•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om Enkeltbetaling mv.

Overdrager og erhverver skal i forbindelse med producentskiftet overdrage dyrkningskontrakten
fra overdrager til erhverver. Det gøres ved at udfylde afsnittet om stivelseskartofler i Erklæring
om Enkeltbetaling mv.
Bemærk, at stivelsesproducenten med sin underskrift på Erklæring om dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal godkende overdragelsen af dyrkningskontrakten for stivelseskartofler.
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7 Producentskifte ved husdyrpræmier
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om husdyrpræmie kan kun anvendes ved overdragelse af en hel bedrift.
Ved overdragelse af en hel bedrift forstås overdragelse af alle bedriftens produktionsenheder,
herunder tilknyttede forpagtede arealer. Hvis det juridiske grundlag for virksomheden ændres, fx
ved overgang til I/S, A/S og ApS. etc., betragtes dette også som overdragelse af en hel bedrift.
Derfor skal anmeldelse om producentskifte også indsendes i disse situationer.
Hvis en af følgende situationer gør sig gældende:
1. Holdeperioden for handyr bliver pga. overdragelsestidspunktet delt mellem overdrager og erhverver
skal følgende altid indsendes
•
•

Anmeldelse om producentskifte og
Erklæring om husdyrpræmie.

Hvis du vil levere handyr til slagtning inden der er gået 2 måneder efter at du har erhvervet en
bedrift overholder dyrene ikke holdeperioden på 2 måneder. Ønsker du at modtage præmie for de
pågældende dyr, skal du indsende
2. Overdrager har søgt om moderfårspræmier inden overdragelsen

•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om husdyrpræmie.

Hvis overdrageren har præmierettigheder for moderfår og disse ønskes overdraget sker dette ikke
automatisk ved producentskifte. I disse tilfælde skal parterne derfor udfylde og indsende
•

Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder for moderfår.

7.1 Producentskiftet
Retten til husdyrpræmier tilkommer som udgangspunkt den producent, der på ansøgningstidspunktet råder over bedriften. Udbetaling af støtten er betinget af, at alle støttebetingelserne bliver
opfyldt.
Erhververen modtager husdyrpræmierne for dyr leveret efter producentskiftet, hvis parterne indsender
•

Erklæring om husdyrpræmie.

Bemærk, at hvis der konstateres fejl på et dyr er det producenten, der modtager præmien, der bliver sanktioneret.
7.1.1 CHR-numre og eventuelle undernumre for den overdragne bedrift
Alle CHR-numre og eventuelle undernumre tilknyttet den overdragne bedrift skal oplyses i dette
punkt. Bemærk, at hvis bedriften består af flere ejendomme, er der typisk flere CHR-numre. I disse tilfælde skal alle CHR-numrene anføres.
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7.1.2 Husdyrpræmier tilknyttet den overdragne bedrift
Sæt kryds ud for den eller de præmieordninger, som bedriften har været omfattet af (eller: som
overdrageren har søgt under). Ved moderfårspræmie skal også oplyses indsendelsesdato for ansøgning og kvotens størrelse (antal præmierettigheder).
7.1.3 Parternes underskrift
Begge parter skal underskrive erklæringen.
7.1.4 Overdragelse af præmierettigheder for moderfår til erhververen
Hvis overdragerens præmierettigheder skal overføres til erhververen, skal parterne udfylde og
indsende
•

Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder for moderfår

7.2 Erhverver har egen bedrift udover den overdragne bedrift
Hvis erhverver udover den overtagne bedrift har egen bedrift med husdyrproduktion, som han
modtager husdyrpræmier for, vil de to bedrifter i overdragelsesåret blive betragtet som to selvstændige bedrifter.

7.3 Frist for indsendelse af Erklæring om husdyrpræmie
Erklæringer, der skal have virkning for overdragelsesåret, skal indsendes snarest muligt efter
overdragelsen og senest 28. februar i det år, der følger efter overdragelsesåret. Direktoratet kan
altid kræve særskilt dokumentation for overdragelsen, fx skøde eller skifteretsattest.

7.4 Yderligere information
Du kan læse mere om reglerne for husdyrpræmieordningerne i Vejledning om handyrpræmie
for tyre og stude samt i Vejledning om præmie for moderfår.
Spørgsmål om husdyrpræmieordningerne og producentskifte kan sendes til henholdsvis
husdyr@dffe.dk og landbrugsstotte@dffe.dk eller rettes til Landbrugsstøttekontoret i Direktoratet
for FødevareErhverv, tlf. 3395 8000.
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8 Producentskifte ved Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,
Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Fastholdelse og Pleje af vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding
Direktoratet for FødevareErhverv skal i alle tilfælde have besked ved overdragelse af arealer,
som er omfattet af tilsagn om tilskud til
• Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (tilsagn udstedt før 2007)
• Pleje af græs- og naturarealer
• Braklagte randzoner langs vandløb og søer
• Fastholdelse og Pleje af vådområder
• Opretholdelse af ændret afvanding
Disse tilsagnstyper omtales i det følgende som miljøordningerne.

8.1 Erklæring om producentskifte
8.1.1 Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet
Hvis erhverver ønsker at overtage forpligtelsen skal
•
•

Anmeldelse om producentskifte, vedlagt
Erklæring om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,
Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Fastholdelse og Pleje af vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding

være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 8 uger efter overdragelsestidspunktet,
dvs. datoen for overdragelse af det økonomiske ansvar for driften af arealet.

8.1.2 Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Overholdes 8-ugers fristen ikke, men indsendes producentskiftematerialet inden den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, bortfalder årets tilskud for det år, hvori producentskiftet finder sted. Erhverver kan dog stadig indtræde i tilsagnet, og evt. modtage tilskud det
efterfølgende tilsagnsår.
Overholdes fristen for anmeldelse om producentskifte ikke inden den førstkommende ansøgningsfrist for enkeltbetaling, medfører det normalt, at tilsagnet bortfalder, og overdrager skal betale
tidligere udbetalte tilskud for tilsagnsarealet tilbage. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere
fra fristen for anmeldelse om producentskifte, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom.
Fristen for direktoratets modtagelse af producentskiftematerialet vil dog i alle tilfælde være 8
uger fra overdragelsestidspunktet. Finder overdragelsen sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskiftematerialet således stadig
være modtaget senest 8 uger efter overdragelsen har fundet sted.
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8.1.3 Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver
Hvis erhverver ønsker at indtræde i et tilsagn om tilskud til miljøordningerne på de overdragne
arealer, skal erhverver gøre følgende:
• ved sin underskrift erklære, at være bekendt med betingelserne for at modtage tilskuddet,
og
• overtage ansvaret for driften af arealerne fra overdragelsestidspunktet
8.1.4 Meddelelse hvis erhverver ikke vil overtage tilsagnet
Erhverver, har ingen pligt til at overtage tilsagnet om tilskud til ved producentskifte. Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse om tilskud til miljøordningerne.
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet om tilskud til miljøordningerne, skal overdrager
snarest muligt underrette direktoratet skriftligt om overdragelsen af arealet. Fx hvis et areal udgår
af tilsagnet i forbindelse med salg. Direktoratet vil da træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske
tilbagebetaling af evt. udbetalt tilskud.

8.2 Regler for overdragelse af tilsagn
Ved producentskifte indtræder erhverver i eksisterende tilsagn for de overdragne arealer. Dermed
overtager erhverver resttilsagnet med de rettigheder og pligter, der er for den resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.
Vær opmærksom på, at ved 20-årige aftaler indgået i perioden mellem 1994 – 1996 er det kun ejeren af arealet, der kan søge tilskud. Her er der mulighed for at bortforpagte et areal med en aftale
om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, under forudsætning af at kravene i aftalen overholdes.
Der skal i disse tilfælde ikke laves et producentskifte. Ved salg af aftalearealet skal der ske producentskifte.
Hvis aftalen er indgået i 1997 og frem er der derimod ikke mulighed for at bortforpagte et areal
med en aftale om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
Hvis producentskifteerklæringen er modtaget rettidigt i direktoratet, registreres den nye
ejer/forpagter som ny tilsagnshaver. Det betyder, at erhverver automatisk indtræder i tilsagnets
rettigheder og forpligtelser fra overdragelsesdagen. Erhverver skal ikke 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.
Ved modtagelse af producentskiftematerialet sender direktoratet et kvitteringsbrev for modtagelsen. Hvis du ikke modtager et kvitteringsbrev skal du kontakte direktoratet.
8.2.1 Særligt vedrørende selskaber eller interessentskaber
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer, så de kommer til
at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte.
Ved producentskifte af arealer, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er det de tegningsberettigede, som skal underskrive Erklæring om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Fastholdelse og Pleje af
vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding.
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8.3 Udbetaling af tilskud
Der kan kun udbetales tilskud for miljøordningerne til arealer, der er overdraget til en anden jordbruger, hvis arealerne på overdragelsestidspunktet:
• er omfattet af et tilsagn om tilskud, og
• hvis erhverver indtræder i tilsagnet for de overdragne arealer.
Retten til tilskuddet tilkommer som udgangspunkt den, der på tidspunktet for indsendelse af den
årlige udbetalingsanmodning (side 6 i Fællesskema) retmæssigt råder over arealerne, og som har
indsendt indberetningen. Retten til tilskuddet er betinget af, at alle støttebetingelser efterfølgende
bliver opfyldt.
Indtil direktoratet har modtaget erklæringen, kan der med frigørende virkning udbetales tilskud til
overdrager, jf. afsnit 2.5 Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om tilskud til miljøordningerne erklærer overdrager ved sin underskrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer
udbetales til erhverver. Udbetaling af tilskud til miljøordningerne sker dog med respekt af eventuelle foranstående kreditorer mv.

8.4 Tilbagebetaling af udbetalte tilskud
Hvis tilsagnet til et areal ikke overtages af erhverver samtidig med overtagelsen af arealet, vil der
normalt blive stillet krav om, at overdrager tilbagebetaler tidligere udbetalte tilskud.
Erhverver erklærer ved sin underskrift at være indforstået med at tilbagebetale hele det udbetalte
tilskud til arealerne - også for den periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, hvis erhverver ikke overholder forpligtelserne i tilsagnsperioden.

8.5 Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn om tilskud
Hvis et areal, hvorpå overdrager har ansøgt om tilsagn om tilskud, producentskiftes inden direktoratet har truffet afgørelse om tilsagn, er det muligt for erhverver at indtræde i overdragers ansøgning.
For at direktoratet kan godkende, at erhverver indtræder i overdragers ansøgning, skal følgende
erklæring udfyldes og underskrives af begge parter.
•

Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn

Erklæringen kan findes på www.dffe.dk eller fås ved henvendelse til Miljøkontoret.
Erklæringen skal indsendes til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Miljøkontoret
Pionér allé 9
6270 Tønder

8.6 Yderligere information
Spørgsmål vedrørende tilskudsordningerne under Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ),
Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Fastholdelse og pleje af vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding kan rettes til Miljøkontoret, Direktoratet for FødevareErhverv, tlf.
33 95 82 96 eller mvj@dffe.dk.
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9 Producentskifte ved miljøbetinget tilskud
Direktoratet for FødevareErhverv skal i alle tilfælde have besked ved overdragelse af arealer,
som er omfattet af tilsagn om miljøbetinget tilskud. Dette gælder både ved overdragelse af en hel
og en del af en bedrift.

9.1 Erklæring om producentskifte
9.1.1 Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet
Hvis erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, skal følgende indsendes:
•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om miljøbetinget tilskud

Materialet skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 8 uger efter overdragelsestidspunktet, dvs. datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet.
Hvis overdrager eller erhverver er økolog, skal du udfylde og indsende:
•

Erklæring om økologi,

til Direktoratet for FødevareErhverv, som vil sørge for, at Plantedirektoratet modtager kopi af
materialet.

9.1.2 Konsekvens, hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Overholdes 8-ugers fristen ikke, bortfalder tilskud for det år, hvori producentskiftematerialet er
modtaget i direktoratet.
Hvis producentskiftematerialet modtages senest den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, kan erhverver kan dog stadig indtræde i tilsagnet, og evt. modtage tilskud for det
efterfølgende tilsagnsår.
Overholdes fristen for anmeldelse om producentskifte ikke senest den førstkommende ansøgningsfrist for enkeltbetaling, medfører dette at tilsagnet bortfalder, og overdrager skal betale tidligere udbetalte tilskud for tilsagnsarealet tilbage.
Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for anmeldelse om producentskifte, hvis
der indsendes begrundet ansøgning herom.
Fristen for direktoratets modtagelse af producentskiftematerialet vil dog i alle tilfælde være senest 8 uger fra overdragelsestidspunktet. Finder overdragelsen sted mindre end 8 uger før den
førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskiftematerialet således stadig være modtaget senest 8 uger efter overdragelsen har fundet sted.

9.1.3 Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver
Hvis erhverver indtræder i et tilsagn om miljøbetinget tilskud til de overdragne arealer, så overtager erhverver rettigheder og pligter i tilsagnet for den resterende del af tilsagnsperioden.
På Erklæring om miljøbetinget tilskud erklærer erhverver ved sin underskrift, at være
• bekendt med betingelserne for tilsagnet, og
• indforstået med at overholde disse betingelser fra overdragelsestidspunktet.
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Overdrager erklærer ved sin underskrift at
• være indforstået med overdragelsen af tilsagnet, og
• være indforstået med at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales til erhverver. og
• have opfyldt betingelserne for tilsagn i den tid, hvor overdrager har været bundet af tilsagnet.

9.1.4 Konsekvens hvis erhverver ikke vil overtage tilsagnet
Erhverver har ingen pligt til at overtage tilsagnet om miljøbetinget tilskud ved producentskifte.
Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af
et areal også skal indgås aftale om overdragelse af forpligtelse om miljøbetinget tilskud for arealet.
Hvis erhverver ikke overtager tilsagnet om miljøbetinget tilskud for arealet, vil tilsagnet for arealet bortfalde og overdrager vil normalt skulle betale tidligere udbetalte tilskud tilbage. Overdrager
skal hurtigst muligt skriftligt underrette direktoratet om at han ikke længere har rådighed over
arealet.

9.2 Regler for overdragelse af tilsagn
Ved producentskifte kan erhverver indtræde i eksisterende tilsagn for de overdragne arealer. Såfremt erhverver ønsker at indtræde i tilsagnet betyder det, at erhverver overtager resttilsagnet med
de rettigheder og pligter, der er for den resterende tilsagnsperiode.
Vær opmærksom på, at hvis Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om miljøbetinget tilskud
er modtaget rettidigt i Direktoratet for FødevareErhverv, anses den nye ejer eller forpagter som ny
tilsagnshaver fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Det
betyder, at erhverver efter indsendelse af producentskifteskemaer umiddelbart indtræder i tilsagnets rettigheder og forpligtelser fra datoen for overdragelsen. Direktorater registrerer herefter erhverver som tilsagnshaver. Erhverver skal således ikke afvente direktoratets sagsbehandling af
producentskiftet for at kunne indtræde i tilsagnet.
Ved modtagelse af producentskiftematerialet sender direktoratet kvitteringsbrev for modtagelsen.
Hvis du ikke modtager et kvitteringsbrev, skal du derfor kontakte direktoratet.
Hvis erhverver ønsker at søge tilsagn om tilskud til arealer, som ikke er omfattet af producentskiftet, skal dette gøres på et særskilt skema. Der kan kun ansøges inden for bestemte perioder på
året, se mere på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk eller få oplysningerne ved henvendelse til
direktoratet, Økologistøttekontoret, Tlf. 3395 8038.

9.3 Særligt vedrørende selskaber eller interessentskaber
Ved producentskifte af arealer, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er det de tegningsberettigede, som skal underskrive Erklæring om miljøbetinget tilskud.
For økologer gælder dette også Erklæring om økologi.
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer eller forpagter,
så de kommer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte.
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Salg eller bortforpagtning af arealer fra en personlig drevet bedrift til fx et interessentskab er også
en overdragelse, der kræver producentskifte. Det samme er tilfældet, hvis arealer overdrages fra
fx et I/S til en fysisk person.

9.4 Udbetaling af tilskud
Der kan kun udbetales miljøbetinget tilskud for arealer, der er overdraget til en anden jordbruger,
hvis
•
•

arealerne på overdragelsestidspunktet er omfattet af et tilsagn om tilskud, og
erhverver indtræder i tilsagnet for de overdragne arealer

Retten til Miljøbetinget tilskud tilkommer som udgangspunkt den, der på tidspunktet for indsendelse af den årlige betalingsanmodning (side 6 i Fællesskema) retmæssigt råder over arealet, og
som har indsendt indberetningen. Retten til tilskuddet er betinget af, at alle støttebetingelser efterfølgende bliver opfyldt.
Indtil direktoratet har modtaget Erklæring om miljøbetinget tilskud, kan der med frigørende virkning udbetales tilskud til overdrager, jf. afsnit 2.5 Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om miljøbetinget tilskud erklærer overdrager ved sin underskrift
at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales
til erhverver. Udbetaling af miljøbetinget tilskud sker dog med respekt af eventuelle foranstående
kreditorer mv.

9.5 Tilbagebetaling af udbetalte tilskud
Hvis tilsagnet til/for et areal ikke overtages af erhverver samtidig med overtagelsen af arealet, vil
der normalt blive stillet krav om, at overdrager skal tilbagebetale tidligere udbetalte tilskud.
Hvis erhverver indtræder i tilsagnet erklærer han ved sin underskrift på producentskifteerklæringen at har er indforstået med at tilbagebetale hele det udbetalte tilskud til arealerne - også for den
periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, hvis forpligtelserne i tilsagnsperioden ikke
bliver overholdt.

9.6 Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn om tilskud
Hvis overdrager har ansøgt om tilsagn om tilskud for et areal, der producentskiftes inden direktoratet har truffet afgørelse om tilsagn, er det muligt for erhverver at indtræde i overdragers ansøgning.
For at direktoratet kan godkende, at erhverver indtræder i overdragers ansøgning, skal Erklæring
om indtræden i ansøgning om tilsagn udfyldes og underskrives af begge parter.
Erklæringen kan findes på www.dffe.dk eller fås ved henvendelse til Økologistøttekontoret.
Erklæringen skal indsendes til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Økologistøttekontoret
Nyropsgade 30
1780 København K
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9.7

Yderligere information

For yderligere information om miljøbetinget tilskud henvises til Vejledning om miljøbetinget
tilskud, der årligt udgives af Direktoratet for FødevareErhverv.
Spørgsmål vedrørende tilskudsordningen miljøbetinget tilskud og producentskiftet kan rettes til
Økologistøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8038 eller
okologistotte@dffe.dk.
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10 Autorisation og tilskud til Økologisk jordbrug
10.1 Økologiautorisation i Plantedirektoratet
Hvis erhverver ønsker at videreføre bedriften med økologisk produktion, dvs. beholde overdragers omlægningsdato for de arealer eller dyr, som indgår i producentskiftet, skal følgende erklæring udfyldes og indsendes:
•

Erklæring om økologi

Hvis erklæringen indsendes kan du undgå, at arealer eller dyr skal igennem en ny omlægningsperiode, hvor de ikke har økologisk status.
Husk også at indsende
•

Anmeldelse af producentskifte.

Bemærk, at Erklæring om økologi skal indsendes, uanset om der modtages støtte til arealerne eller
ej.
Hvis der modtages støtte til arealerne, skal erklæringen indsendes senest 8 uger efter tidspunktet
for overdragelse af det økonomiske ansvar for driften.
10.1.1 Overdragers autorisation
Hvis du overdrager alle bedriftens arealer, vil Plantedirektoratet lukke din autorisation, uanset om
du ønsker at fortsætte som økolog eller ej. Hvis du kun overdrager en del af bedriftens arealer,
men ikke ønsker at fortsætte som økolog (kryds ved nej), vil Plantedirektoratet også lukke din autorisation.
Hvis vi lukker din autorisation, kan du ikke længere sælge produkter med henvisning til den økologiske produktionsmetode.
10.1.2 Erhververs autorisation
Hvis erhverver, allerede er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, beholder han sit nuværende autorisationsnummer. Dette nummer kan anvendes i forhold til produktionen (arealer og
dyr) på de erhvervede arealer.

10.1.3 Hvis erhverver er ny økolog
Hvis du ønsker at sælge produkter fra arealer eller dyr som økologiske, og du ikke er autoriseret
til økologi, skal du søge om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.
Består din bedrift kun af de arealer eller dyr, som indgår i producentskiftet, kan du ansøge på Erklæring om økologi. Du skal dog overveje, om du alligevel vil ansøge om autorisation på det specielle ansøgningsskema, fordi det vil give dig mulighed for en mere fleksibel omlægning af nye
arealer. Du kan læse mere om dette i Økologivejledningen 4 .

4

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Vejledningen bliver løbende opdateret. Seneste - og gældende - udgave kan du finde på Plantedirektoratets hjemmeside (www.pdir.dk).
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Hvis du har andre arealer eller dyr udover dem, som indgår i producentskiftet, skal disse marker
og husdyr omlægges til økologisk jordbrugsproduktion. Du skal derfor indsende en ansøgning om
autorisation for hele din bedrift. Plantedirektoratet behandler ikke producentskiftet, før vi har
modtaget din ansøgning om autorisation. Skemaet til ansøgning om autorisation findes på Plantedirektoratets hjemmeside, www.pdir.dk.
Hvis du allerede har indsendt en ansøgning om autorisation, skal du kun indsende Erklæring om
økologi.
I særlige tilfælde kan Plantedirektoratet tillade, at dine andre marker og dyr ikke omlægges til
økologisk produktion. Hvis du ønsker dette, skal du ansøge om ”samtidig drift”. Plantedirektoratet behandler ikke producentskiftet, før vi har modtaget din ansøgning om samtidig drift. Du kan
læse mere om samtidig drift i Økologivejledningen.

10.1.4 Underskrift
Hvis erhverver vil drive de overdragne arealer efter den økologiske produktionsmetode, skal han
ved sin underskrift på Erklæring om økologi erklære, at være indforstået med at overholde de
gældende regler for økologisk jordbrugsproduktion.
10.1.5 Yderligere information
Du kan få mere information om reglerne for økologisk jordbrugsproduktion i økologivejledningen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sektor for Økologi i Plantedirektoratet på
tlf. 4526 3609 eller på e-mail: sok@pdir.dk.

10.2 Tilskud til økologisk jordbrug i Direktoratet for FødevareErhverv
Direktoratet for FødevareErhverv skal i alle tilfælde have besked ved overdragelse af arealer med
tilsagn om omlægningstilskud. Dette gælder både ved overdragelse af en hel eller en del af en bedrift.
10.2.1 Overtagelse af tilsagn om omlægningstilskud (OM)
Hvis det overdragne areal er omfattet af et tilsagn om omlægningstilskud, og erhverver ønsker at
overtage forpligtelsen, så skal følgende indsendes:
•
•

Anmeldelse om producentskifte, og
Erklæring om økologi

Materialet skal være modtaget i direktoratet senest 8 uger efter tidspunktet for overdragelsen af
det økonomiske ansvar for driften, jf. punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte.

10.2.2 Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Overholdes 8-ugers fristen ikke, men indsendes producentskiftematerialet inden den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, bortfalder årets tilskud for det år, hvori producentskiftet finder sted. Erhverver kan dog stadig indtræde i tilsagnet, og evt. modtage tilskud det
efterfølgende tilsagnsår.
Fristen for direktoratets modtagelse af producentskiftematerialet vil dog i alle tilfælde være senest 8 uger fra overdragelsestidspunktet. Finder overdragelsen sted mindre end 8 uger før den
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førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskiftematerialet således stadig være modtaget senest 8 uger efter overdragelsen har fundet sted.
Overholdes fristen for anmeldelse om producentskifte ikke inden den førstkommende ansøgningsfrist for enkeltbetaling, medfører det normalt, at tilsagnet bortfalder, og overdrager skal betale
tidligere udbetalte tilskud for tilsagnsarealet tilbage.
Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for anmeldelse om producentskifte, hvis
der indsendes begrundet ansøgning herom.
10.2.3 Hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet.
Hvis erhverver indtræder i et tilsagn om omlægningstilskud, så overtager erhverver rettigheder og
pligter i tilsagnet for den resterende del af tilsagnsperioden.
På Erklæring om økologi erklærer erhverver ved sin underskrift, at være
•
•

bekendt med betingelserne for tilsagnet, og
indforstået med at overholde disse betingelser fra overdragelsestidspunktet.

Overdrager erklærer ved sin underskrift:
•
•
•

at være indforstået med overdragelsen af tilsagnet,
at være indforstået med at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer
udbetales til erhverver, og
at betingelserne for tilsagn har været opfyldt i den tid, hvor overdrager har været bundet af
tilsagnet.

10.2.4 Konsekvenser hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet
Erhverver har ingen pligt til at overtage tilsagnet om omlægningstilskud. Det er op til overdrager
og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af et areal også skal indgås aftale
om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse om omlægningstilskud.
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet om omlægningstilskud for arealet, vil tilsagnet
for arealet bortfalde og overdrager vil normalt skulle betale tidligere udbetalte tilskud tilbage.
Overdrager skal hurtigst muligt skriftligt underrette direktoratet om overdragelsen af arealet.
10.2.5 Regler for overdragelse af tilsagn
Det er en forudsætning for at indgå i en aftale om producentskifte med tilsagn om omlægningstilskud, at erhververs jordbrugsbedrift er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion.
Autorisationen skal have virkning senest fra tidspunktet for overdragelsen af bedriften, se
punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte.
Hvis erhververs bedrift ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, kan der søges
om autorisation i Erklæring om økologi, punkt 4.
Ved producentskifte indtræder erhverver i eksisterende tilsagn for de overdragne arealer.
Dermed overtager erhverver resttilsagnet med de rettigheder og pligter, der er for den resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.
Hvis Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om økologi er modtaget rettidigt i Direktoratet
for FødevareErhverv, anses den nye ejer eller forpagter som ny tilsagnshaver fra tidspunktet for
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overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Det betyder, at erhverver umiddelbart indtræder i tilsagnets rettigheder og forpligtelser fra datoen for overdragelsen. Erhverver skal
således ikke afvente direktoratets sagsbehandling af producentskiftet for at være sikker på at kunne
indtræde i tilsagnet.
Ved modtagelse af producentskiftematerialet sender direktoratet kvitteringsbrev for modtagelsen.
Hvis du ikke modtager et kvitteringsbrev, skal du kontakte direktoratet.
Bemærk, at der ikke længere gælder særlige regler for mælkeproducenters indtræden i tilsagn om
omlægningstilskud. Mælkeproducenter har således samme mulighed for at overtage dette tilsagn,
som andre erhververe.
Hvis erhverver ønsker at søge omlægningstilskud til arealer, som ikke er omfattet af producentskiftet, skal dette gøres på et særskilt skema. Dette skema kan findes på direktoratets
hjemmeside www.dffe.dk eller ved henvendelse til direktoratet, Økologistøttekontoret.
10.2.6 Producentskifte af tilsagn for et selskab
Ved producentskifte af arealer, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er det de tegningsberettigede, som skal underskrive Erklæring om producentskifte og
Erklæring om økologi.
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer eller forpagter,
så de kommer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte.
Salg eller bortforpagtning af arealer fra en personlig drevet bedrift til fx et interessentskab er også
en overdragelse, der kræver producentskifte. Det samme er tilfældet, hvis arealer overdrages fra
fx et I/S til en personligt drevet bedrift.
10.2.7 Udbetaling af tilskud
Der kan kun udbetales omlægningstilskud for arealer, der er overdraget til en anden jordbruger,
hvis arealerne på overdragelsestidspunktet er omfattet af et tilsagn om tilskud, og hvis erhverver
indtræder i tilsagnet for de overdragne arealer.
Retten til Omlægningstilskud tilkommer som udgangspunkt den, der på tidspunktet for indsendelse af den årlige betalingsanmodning (side 6 i Fællesskema) retmæssigt råder over bedriften, og
som har indsendt betalingsanmodningen. Retten til tilskuddene er betinget af, at alle støttebetingelserne efterfølgende bliver opfyldt.
Indtil direktoratet har modtaget producentskifteerklæringen, kan direktoratet med frigørende virkning udbetale tilskuddet til overdrager, jf. side 7 i afsnittet Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om omlægningstilskud erklærer overdrager ved sin underskrift at
være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales til
erhverver.
Udbetaling af omlægningstilskud sker dog med respekt af eventuelle foranstående kreditorer mv.

10.2.8 Tilbagebetaling af udbetalte tilskud
Hvis tilsagnet til et areal ikke overtages af erhverver samtidig med overtagelsen af arealet, vil der
normalt blive stillet krav om, at overdrager skal tilbagebetale tidligere udbetalte tilskud.
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Hvis erhverver indtræder i tilsagnet, erklærer han ved sin underskrift på producentskifteerklæringen at være indforstået med at tilbagebetale hele det udbetalte tilskud til arealerne - også for den
periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, hvis han ikke overholder forpligtelserne i
tilsagnsperioden.
10.2.9 Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn om tilskud
Hvis overdrager har ansøgt om tilsagn om tilskud for et areal, der, producentskiftes inden direktoratet har truffet afgørelse om tilsagn, er det muligt for erhverver at indtræde i overdragers ansøgning.
For at direktoratet kan godkende, at erhverver indtræder i overdragers ansøgning, skal begge parter udfylde og underskrive:
•

Erklæring om indtræden i ansøgning om tilsagn

Erklæringen kan findes på www.dffe.dk eller fås ved henvendelse til økologistøttekontoret.
Erklæringen skal indsendes til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Økologistøttekontoret
Nyropsgade 30
1780 København K

10.2.10 Yderligere information
For yderligere information om omlægningstilskud henvises til Vejledning om tilskud til omlægning til økologi, der udgives årligt af Direktoratet for FødevareErhverv.
Spørgsmål om tilskudsordningen omlægningstilskud kan rettes til Økologistøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8038 eller okologistotte@dffe.dk.
For mere information om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion henvises til Vejledning
om økologisk jordbrugsproduktion, der udgives af Plantedirektoratet. Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion, seneste og gældende version kan findes på www.pdir.dk.
Spørgsmål om autorisation og de økologiske avlsregler kan rettes til Sektor for Økologi i Plantedirektoratet, tlf. 4526 3600 eller pdir@pdir.dk.
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11 Register for gødningsregnskab - Plantedirektoratet
Når du foretager producentskifte skal det gamle CVR-nr. afmeldes i Plantedirektoratets Register
for Gødningsregnskab og det nye CVR-nr. tilmeldes registret efter nedennævnte regler.

11.1 Tilmelding af erhverver
Du har pligt til at tilmelde din bedrift (virksomhed), hvis den har en årlig momspligtig omsætning
på mere end 20.000 kr. inden for jordbrugsdrift, og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:
• Har mere end 10 dyreenheder (DE), eller
• Har mere end 1 DE pr. hektar af dit areal, eller
• Modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning om året
Hvis du som frivillig vil være med i Register for Gødningsregnskab, kan du fx købe afgiftsfri
handelsgødning. Betingelsen for at tilmelde din virksomhed, er at den har:
• En årlig momspligtig omsætning på mindst 20.000 kr. inden for jordbrugsdrift.
Kravet om en årlig omsætning betyder, at du ikke kan tilmelde din bedrift (virksomhed) til registret, hvis du ikke er momsregistreret. Kravet om, at omsætningen skal være inden for jordbrugsdrift betyder, at fx golfbaner, parker, fodboldbaner, rideskoler og hestepensioner, ikke kan
være med.
Hvis du har en virksomhed med blandet drift, dvs. hvis du både driver jordbrugsvirksomhed og fx
hestepension, og din momspligtige omsætning inden for jordbrugsdrift samtidig overstiger 20.000
kr., gælder reglerne for obligatorisk eller frivillig tilmelding som nævnt ovenfor.
Bemærk, at minkavlere og økologiske bedrifter også er omfattet af reglerne.
Konsekvenser af manglende tilmelding
Hvis din bedrift (virksomhed) ikke er tilmeldt registret, kan din leverandør af husdyrgødning ikke
trække leverancen fra i sit gødningsregnskab. Dermed risikerer leverandøren en sag om overgødskning.
Tilmeldingsfrist
I forbindelse med producentskifte skal virksomheder, der er registreringspligtige, tilmeldes til
registreret senest 21 dage efter registreringspligtens indtræden. Hvis fristen overskrides, kan
der gives en bøde eller retten til at købe afgiftsfri handelsgødning i den pågældende planperiode kan blive inddraget.
Når din bedrift (virksomhed) er tilmeldt registret, skal du:
• Lave gødningsplanlægning
• Beregne din kvælstofkvote
• Lave gødningsregnskab og beregne dit kvælstofforbrug
Du skal huske at få oplysninger fra den tidligere ejer (bortforpagter) om:
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• Forfrugt, kvælstofkvote, kvælstoflagre, og kvælstofforbrug
Du skal desuden være opmærksom på antal udbragte DE pr. hektar, fx hvis du er svineproducent og overtager jorden fra et kvægbrug.

11.2 Afmelding af overdrager
Virksomheden, der stopper efter producentskiftet, har pligt til at lave gødningsregnskab for
planperioden fra 1. august til datoen for overdragelsen, dvs. hvor bedriften overgår til erhververs bedrift.
Overdrager kan i stedet for at indsende et gødningsregnskab, vælge sammen med erhverver at
underskrive en
•

Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning

Dermed forpligter erhverver sig til at medtage alle forhold i sit gødningsregnskab for den
planperiode, hvor producentskiftet sker.
Hvis du indsender en ”Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning” skal du overholde følgende:
• Indsende ”Erklæring…” inden 21 dage efter overdragelsen
• Give din gødningsleverandør besked (straks) om, at du er afmeldt registret, jf SKATs regler
• Give erhverver oplysninger (skriftlige) om forfrugt, kvælstofkvote, -lagre og forbrug frem
til din ophørsdato. Erhverver skal have oplysningerne inden 21 dage efter overdragelsen
• Opbevare gødningsplanlægning og erklæringen på bedriften i mindst 5 år
Hvis I indsender en erklæring, har overdrager ikke pligt til at lave et gødningsregnskab. Bemærk, at du kun kan bruge en erklæring, hvis erhverver er tilmeldt Register for Gødningsregnskab.
Hvis du ophører 31. juli eller 1. august, kan du ikke bruge en erklæring om overdragelse. I
dette tilfælde skal du indsende et gødningsregnskab med ophørsdato.

11.3 Yderligere information
Du kan få mere information om reglerne for gødskning i vejledningen om gødsknings- og
harmoniregler. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sektor for Miljø i Plantedirektoratet på tlf. 4526 3600 eller på e-mail: smj@pdir.dk
Den udfyldte og underskrevne Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning skal du
sende til:
Plantedirektoratet, Sektor for Miljø
Skovbrynet 20,
2800 Kgs. Lyngby
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12 Krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse betyder, at landbrugeren skal opfylde en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og opretholdelse af god landbrugs- og miljømæssig stand.
Kravene om krydsoverensstemmelse gælder både for de direkte støtteordninger, fx enkeltbetaling, og visse ordninger under landdistriktsprogrammet.
Ved manglende overholdelse af kravene til krydsoverensstemmelse, kan den ansvarlige landbruger blive pålagt en reduktion i støtten.
Læs mere om krydsoverensstemmelse i Vejledning om krydsoverensstemmelse fra januar
2008.
Direkte betalinger
Den generelle regel er, at den landbruger, der råder over bedriften på rådighedsdagen er
ansvarlig for at overholde krydsoverensstemmelseskravene i hele kalenderåret. Dette gælder,
uanset om en bedrift overdrages efter ansøgningsfristen og der indsendes anmeldelse om producentskifte og erklæring om enkeltbetaling mv.
I 2008 er overdrager ansvarlig for at kravene om krydsoverensstemmelse overholdes i perioden fra 1. april til 31. december. Fra 2009 og fremover vil overdrageren være ansvarlig for
overholdelsen af kravene i hele kalenderåret.
Hvis den manglende overholdelse af et eller flere krydsoverensstemmelseskrav fortsætter eller
først opstår, efter erhververen har overtaget bedriften, er det ligeledes overdrageren, der er
ansvarlig for overholdelsen af krydsoverensstemmelseskravene i ovennævnte periode.
Landdistriktsstøtte
Tilsagn udstedt efter 1. januar 2007 om tilskud under ordningerne om Miljøbetinget tilskud;
tilskud til omlægning til økologisk jordbrug; Braklagte randzoner; Pleje af græs og naturarealer; Fastholdelse og pleje af vådområder og Opretholdelse af ændret afvanding er omfattet af
de samme krav om krydsoverensstemmelse, som gælder for de direkte betalinger.
Hvis tilsagnshaver overtager tilsagnet ved producentskifte gælder følgende:
Erhverver overtager alle tilsagnshavers rettigheder og pligter i henhold til tilsagnet. Dette indebærer, at hvis overdrager har
•
•

overtrådt krydsoverensstemmelseskrav før overdragelsen, og
overtrædelsen er konstateret forud for overdragelsen,

så vil disse overtrædelser også medføre reduktion i de udbetalinger, som erhverver måtte få i
det pågældende år. På tilsvarende måde vil overtrædelser konstateret efter producentskiftet
blive sanktioneret hos erhverver.
Mere information
Yderligere information om sammenhængen mellem producentskifte og krydsoverensstemmelse kan fås ved henvendelse til Kontrolkontoret, Ko-kontrol@dffe.dk, tlf. 33958000
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