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Faktaboks  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Hvem kan få MF-tillæg?  
• Landbrugere som har søgt om præmier for moderfår og malkefår i 2010 og 2011. 
 
 
 
Hvordan søges om MF-tillæg?  
• MF-tillægget søges ved at udfylde og indsende Fællesskema 2012, som skal være modtaget i FødevareErhverv 
senest den 24. april 2012. 
• FødevareErhverv udsender brev/skema i januar 2012 med oplysning om antallet af støtteberettigede får, som 
landbrugerne har søgt om præmie for i 2010 og 2011. Hvis landbrugeren har ændringer til de fortrykte oplysninger, 
skal skemaet returneres og være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april 2012.  
 
 
 
Hvordan beregnes MF-tillægget?  
• MF-tillægget beregnes på grundlag af et referencebeløb. Referencebeløbet opgøres på basis af en præmiesats for 
moderfår på 15 euro (ca. 110 kr.) og for malkefår på 12 euro (ca. 90 kr.) og det gennemsnitlige antal præmieberetti-
gede får, som producenten har søgt om støtte for i 2010 og 2011. Det således beregnede referencebeløb, fastlægger 
producentens andel af det samlede budget på 855.000 euro (ca. 6,4 mio. kr.). Overstiger summen af producenternes 
referencebeløb budgettet, reduceres samtlige tillæg forholdsmæssigt.   
 
 
 
Hvordan tildeles og udbetales MF-tillægget?  
• MF-tillægget kan kun tildeles og udbetales til aktive landbrugere, som søger om Enkeltbetaling i 2012. 
• Der skal indsendes Fællesskema 2012 senest 24. april 2012 med ansøgning om tildeling af MF-tillægget. 
 • MF-tillæg udbetales første gang i 2012 som del af Enkeltbetalingen på grundlag af de ejede betalingsrettigheders 
forhøjede værdi eller evt. nye betalingsrettigheder. 
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I. Afkobling af moderfårspræmierne  
Moderfårspræmierne afkobles fra 2012. Det sidste år, hvor ordningen for moderfårspræmier 
eksisterer, er således i 2011. 
 
Det beløb, der stilles til rådighed for Danmark i forbindelse med afkobling af præmierne, vil 
blive anvendt il forhøjelse af producenternes ejede betalingsrettigheder eller tildeling af nye 
betalingsrettigheder. Den samlede beløbsramme til rådighed for tildeling af MF-tillæg udgør 
855.000 euro (ca. 6,4 mio. kr.). 
 
 

II. Beregning af MF-tillægget  
Landbrugere, som har søgt om moderfårs- og malkefårspræmier i 2010 og 2011, er berettiget 
til et MF-tillæg. 
 
Producentens MF-tillæg beregnes på grundlag af gennemsnittet af de præmieberettigede får, 
der er søgt om støtte for i 2010 og 2011, og en præmiesats for moderfår på 15 euro (ca. 110 
kr.) og for malkefår på 12 euro (ca. 90 kr.). Det herved fremkomne beløb – referencebeløbet – 
anvendes ved beregningen af MF-tillægget. 
 
Hvis summen af de beregnede referencebeløb overstiger det samlede budget på 855.000 euro 
(ca. 6,4 mio. kr.), reduceres samtlige MF-tillæg forholdsmæssigt. 
 
 

III. Ansøgning om MF-tillæg  
Ansøgning om MF-tillæg sker ved at udfylde og indsende Fællesskema 2012, således at det er 
modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april 2012.  
 
Som grundlag for ansøgningen udsender FødevareErhverv i januar måned 2012 brev til alle 
landbrugere, der har søgt om præmier for moderfår og malkefår i 2010 og 2011. Brevet inde-
holder oplysning om antallet af støtteberettigede får, som landbrugerne har søgt om præmie 
for i 2010 og 2011. Hvis landbrugeren har ændringer til de fortrykte oplysninger, skal skema-
et returneres og være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april 2012. 
 
Brevet med ændring samt eventuel anden dokumentation skal være FødevareErhverv i 
hænde senest den 24. april 2012. 
 
 
IV. Tildeling og fordeling af MF-tillæg i 2012  
Det er en forudsætning for tildeling af MF-tillæg, at ansøger er aktiv landbruger på datoen for 
udløbet af ansøgningsfristen den 24. april i 2012 samt udfylder og indsender Fællesskema 
2012, som ovenfor nævnt.  
 
Kravet om at være aktiv landbruger anses for opfyldt, når ansøger udfører en landbrugsaktivi-
tet inden for landbrugs- og gartneriproduktion, fx:  
 
produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, opdræt eller hold af  
husdyr til landbrugsformål, fx til malkning, bevare jorden i god landbrugsmæssig stand 
(GLM) og produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord.  
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Værdien af MF-tillægget vil først være endeligt fastlagt i efteråret 2012. Ansøgerne vil heref-
ter få oplyst størrelsen af det beregnede tillæg. Fordelingen af ansøgeres MF-tillæg sker efter 
nedenstående regler. Fordelingen afhænger af, om ansøger ejer betalingsrettigheder pr. 24. 
april 2012 eller ej.  
 
  
1. Ansøger ejer betalingsrettigheder - forhøjelse af betalingsrettigheder  
 
• Tillægget fordeles på alle de betalingsrettigheder, som ansøgeren ejer den 24. april 2012, og 
som ikke inddrages som følge af manglende udnyttelse i både 2011 og 2012. Dette gælder og-
så betalingsrettigheder, som er midlertidigt overdraget (udlejet). Dette sker, uanset om beta-
lingsrettighederne udnyttes eller ej i ansøgningsåret 2012.  
• Værdien af de forhøjede betalingsrettigheder kan max, udgøre 5.000 euro. Et  
evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige MF-betalingsrettigheder. (se under pkt.3)  
 
 
2. Ansøger ejer ikke betalingsrettigheder - tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder  
 
a) Hvis ansøger ikke ejer betalingsrettigheder og ikke anmelder lejede betalingsrettigheder i 
2012, får han tildelt et antal almindelige betalingsrettigheder.  
• Antallet svarer til det anmeldte antal støtteberettigede hektar.  
• Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med 
antallet af tildelte betalingsrettigheder.  
• Værdien af de tildelte betalingsrettigheder kan max. udgøre 5.000 euro. Et evt.  
overskydende beløb vil blive tildelt som særlige MF-betalingsrettigheder. (se under pkt.3).  
 
 
b) Hvis ansøger ikke ejer betalingsrettigheder, men anmelder et antal forpagtede (lejede) beta-
lingsrettigheder i 2012, (færre end svarende til det anmeldte areal) får han tildelt et antal al-
mindelige betalingsrettigheder.  
 
• Antallet svarer til forskellen mellem det anmeldte antal støtteberettigede ha og de anmeldte 
forpagtede betalingsrettigheder.  
• Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med 
det antal betalingsrettigheder, han får tildelt. Bemærk, at hver af disse betalingsrettigheder 
maksimalt kan have værdien 5.000 euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som sær-
lige MF-betalingsrettigheder.  
 
 
 
3. Tildeling af særlige betalingsrettigheder   
 
Tildelingen vil ske efter nedenstående regler: 

• Hvis ansøger ikke råder over landbrugsjord. 
Ansøger vil få tildelt særlige betalingsrettigheder med forpligtelse til opretholdelse af 
en given husdyrproduktion, som betingelse for at modtage støtte, jfr. afsnit V. 

• Hvis der ved tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder eller tildeling af MF-tillæg på 
ejede betalingsrettigheder på grund af beløbsgrænsen på 5.000 euro (som beskrevet i ovenstå-
ende afsnit 2. b) opstår et overskydende tillægsbeløb, tildeles der særlige betalingsrettigheder.  
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Værdien af disse særlige betalingsrettigheder kan hver maksimalt være 5.000 euro.  
Hvis det overskydende tillægsbeløb er større end 5.000 euro, tildeles  
der flere rettigheder á 5.000 euro pr. stk. samt en særlig betalingsrettighed  
på et eventuelt restbeløb mindre end 5.000 euro.  

 
 
 

V. Udnyttelse af særlige betalingsrettigheder tildelt på  
grundlag af MF-tillæg  
 
Hvis ansøger ikke råder over landbrugsjord, vil han få tildelt særlige betalingsrettigheder med 
forpligtelse til opretholdelse af en given husdyrproduktion, som betingelse for modtagelse af 
støtte. 
 
 
Aktivitetskrav  
 
Særlige betalingsrettigheder giver ret til en årlig støtte uden anmeldelse af dertil hørende 
arealer, forudsat ansøger opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, som udgør et 
gennemsnit af det antal moderfår, hvortil der er ydet præmier, omregnet til storkreaturer (SK) 
i årene 2005-20091

  
.  

Hvis en ansøger tildeles særlige betalingsrettigheder i 2012 og ligeledes fik tildelt særlige be-
talingsrettigheder ved indførelsen af ordningen for enkeltbetaling i 2005 og med et aktivitets-
krav målt i SK, som fortsat udnyttes, skal han dog opretholde et aktivitetskrav målt i storkrea-
turer på mindst 50 % af det højeste af aktivitetsniveauerne.  
  
 
Ændring af de særlige MF-betalingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder  
 
a) Hvis der i et senere år anmeldes et større antal hektar jord end antal almindelige  
betalingsrettigheder, vil de særlige MF-betalingsrettigheder ændre status til almindelige beta-
lingsrettigheder. Der kan dog kun ændres status på det antal særlige MF-betalingsrettigheder, 
som svarer til antal overskydende hektar.  
 
Betalingsrettighederne mister derved status som særlige betalingsrettigheder og skal derefter 
fremover anmeldes sammen med et støtteberettiget areal.  
 
 b) Hvis de særlige MF-betalingsrettigheder overdrages til en anden landbruger, ændrer de 
status til almindelige betalingsrettigheder. Dette sker i alle tilfælde, bortset fra de tilfælde, 
hvor overdragelsen sker ved arv, forskud på arv eller ved ændring af retlig status, jf. nedenfor.  
 
Bemærk, at værdien af den særlige betalingsrettighed ikke ændres, selv om den ændrer status 
til almindelig betalingsrettighed.  
 
  
                                                      
 
1 Spørgsmålet om fastlæggelse af referenceperioden for beregningen af aktivitetskravet er forelagt Kommissio-
nen og afventer endelig afklaring. 
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VI. Overførsel af MF-tillæg  
 

• Køb og salg af bedrift eller dele af en bedrift 
 
Hvis en producent, der har optjent et MF-tillæg, i en aftale om salg/bortforpagtning af hele el-
ler en del af sin bedrift i perioden fra den 10. juli 2010 til ansøgningsfristen den 24. april i 
2012, har aftalt, at overdragelsen skal omfatte MF-tillægget, betragtes aftalen som en over-
dragelse af betalingsrettigheder med jord.  
 
Ved evt. overførsel af MF-tillæg sker dette helt eller delvist i forhold til andelen af det solg-
te/bortforpagtede areal. Det betyder, at parterne ikke frit kan aftale fordelingen af et MF-
tillæg i forbindelse med salg eller bortforpagtning.  
 
 
Hvis sælger og køber har indgået en aftale om overdragelse af MF-tillæg, skal parterne fore-
tage sig følgende: 
  
Sælger ansøger om tildeling af MF-tillæg svarende til det solgte areal og vedlægger sin an-
søgning et eksemplar af salgsaftalen med angivelse af det antal hektar, det drejer sig om.  
 
Køber kan efter aftalen med sælger på dennes vegne ansøge om MF-tillæg. Det er i så tilfælde 
et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet.  
 
Køber ansøger om enkeltbetaling ved indsendelse af Fællesskema og vedlægger et eksemplar 
af salgsaftalen. Hvis både sælger og køber ansøger om enkeltbetaling, er det et krav, at sæl-
gers ansøgning indeholder en henvisning til købers.  
 
 

• Aftale om forpagtning  
 
Hvis der i en aftale om forpagtning med virkning fra den 10. juli 2011, hvor bortforpagter har 
optjent et MF-tillæg, overdrages et antal betalingsrettigheder på højst det forpagtede antal 
hektar, betragtes dette som forpagtning af betalingsrettigheder med jord i følgende tilfælde:  
 
- bortforpagtningen af hele eller en del af bedriften sker senest på dagen for an- 
søgningsfristen i 2012  
- forpagtningskontrakten udløber efter dagen for ansøgningsfristen i 2012 og  
- forpagtningen skal omfatte betalingsrettigheder.  
 
Bortforpagter ansøger om tildeling af MF-tillæg og vedlægger et eksemplar af forpagtnings-
kontrakten med oplysning om det antal hektar, som han vil bortforpagte betalingsrettigheder-
ne for.  
 
Forpagteren ansøger om enkeltbetaling og vedlægger et eksemplar af forpagtningskontrakten.  
 
Det er et krav, at bortforpagters ansøgning indeholder en henvisning til forpagterens ansøg-
ning om enkeltbetaling.  
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I salgstilfældet er det et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet, mens 
det i tilfælde af bortforpagtning, som reglerne er formuleret nu, er et krav, at bortforpagter er 
aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen.  
 
  

• Sammenlægning og opdeling af bedrifter  
 
Hvis en virksomhed har optjent et MF-tillæg, men ændres fra eksempelvis et I/S, A/S eller 
ApS til en personlig ejet virksomhed eller omvendt, får det betydning for beregningen af MF-
tillægget. Hvis et I/S er opløst inden den 24. april 2012, og MF-tillægget derfor skal deles 
mellem flere producenter, skal der vedlægges dokumentation med angivelse af, hvilken andel 
hver af landbrugerne skal have. Dokumentationen skal være underskrevet af samtlige deltage-
re eller deres repræsentanter.  
 
Ved sammenlægning eller opdeling af bedrifter kan MF-tillæg kun overføres, hvis sammen-
lægningen eller opdelingen omfatter hele bedriften.  
 
 

• Ved ”ændring af retlig status” forstås kun følgende tilfælde  
 

• ændring af et selskabs navn, formål, branche og lign. i vedtægterne med deraf  
følgende ændring af selskabets registrering i CVR-registeret, 
 
• omdannelse af selskabsform fx fra ApS til A/S eller fra andelsselskab til A/S,  
og  
• hvis en personligt ejet virksomhed indskydes i et A/S eller ApS.  
 
I ovennævnte situationer kan optjente MF-tillæg overføres til den nye bedrift.  
 
Som det fremgår af ovenstående, gælder denne undtagelse ikke for etablering eller ændring af 
et I/S.  
 
 

• Arv af bedrift og forskud på arv 
 
Landbrugere, der har arvet eller overtaget en bedrift som følge af arv, kan kontakte Fødevare-
Erhverv for at modtage en opgørelse over MF-tillægget.  
 

• Usædvanlige omstændigheder (Force majeure) 
 
Hvis helt usædvanlige omstændigheder eller ekstraordinære forhold i referenceperioden har 
ramt en bedrift eller en landbruger, således at det har fået negativt indvirkning på moderfårs-
bestanden i referenceperioden, er der efter vurdering af den konkrete situation i særlige til-
fælde mulighed for ved beregningen af MF-tillægget at udelade det referenceår, der har påvir-
ket moderfårs-produktionen negativt.   
Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne be-
givenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force 
majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig 
herimod.  
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Hvis en landbruger ønsker at påberåbe sig force majeure, skal en skriftlig meddelelse være 
modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april 2012. Meddelelsen skal være vedlagt fyl-
destgørende dokumentation.  
Følgende kan eventuelt anerkendes som force majeure: 
 

– dødsfald eller langvarig uarbejdsdygtighed pga. af sygdom  
– ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke (f.eks. brand) 
– besætningen bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom omfattet af liste 1, jf. bekendt-

gørelse om lister over smitsomme sygdomme i henhold til lov om hold af dyr.  
 
VII. Udbetaling af MF-tillæg  
MF-tillæg udbetales første gang i 2012 som en del af Enkeltbetalingen på grundlag af de for-
højede betalingsrettigheder og /eller nye betalingsrettigheder, herunder særlige betalingsret-
tigheder.  
 
Det er dog en forudsætning, at ansøgningen i Fællesskema 2012 danner grundlag for udbeta-
ling af direkte støtte til mindst 2,00 ha, eller ansøger får udbetalt mindst 300 euro for særlige 
betalingsrettigheder, der udbetales på grundlag af en husdyrproduktion. Det forventes endvi-
dere, at særlig støtte efter artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009 for handyr vil kunne med-
regnes.   
 
Desuden skal der i fælleskemaet oplyses om rådighed over landbrugsarealer den 24. april 
2012. 
 
 
Efter tildeling af MF-tillægget udgør dette en del af værdien af de almindelige betalingsrettig-
heder, som tillægget er fordelt på, eller værdien af de særlige MF-betalingsrettigheder. Ved 
beregningen af støtten og den efterfølgende udbetaling ind- 
går således den del af de udnyttede betalingsrettigheder, der stammer fra MF-tillægget.  
 
VIII. Afklaring af udestående spørgsmål  
Vejledningen vil blive opdateret, når der foreligger endelig afklaring af det udestående 
spørgsmål om aktivitetskravet. 
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