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1. Indledning 
 
Du skal bruge denne vejledning og de vedlagte ansøgningsskemaer, når du ønsker at deltage i og 
efterfølgende søge om støtte på ordningen for reduktion af mælkeproduktionen. NaturErhvervstyrelsen 
administrerer ordningen og træffer afgørelser. 
 
 

2. Ordningens formål 
 
Ordningen er en del af EU’s krisepakke på 500 mio. euro for hele EU til mælkeproducenter og land brugere i 
andre husdyrsektorer. Af dette beløb afsættes 150 mio. euro til en mælkereduktionsstøtteordning. Støtte-
beløbet er 14 euro pr. 100 kg reduceret mælkeproduktion, hvilket svarer til ca. 1 kr. pr. kg mælk.  
 
Da det afsatte beløb til ordningen ikke er fordelt på de enkelte medlemslande, er det EU-Kommissionen der, 
på basis af oplysninger fra medlemslandene om modtagne ansøgninger om planlagte reduktionsmængder i 
de fire kommende ansøgningsrunder, der vurderer, om der er budget nok til, at alle ansøgninger kan 
imødekommes. 
 
Formålet med ordningen er at skabe en bedre balance imellem udbud og efterspørgsel ved at udbetale 
støtte til en frivillig reduktion af mælkeproduktionen og derved mindske risikoen for yderligere forværring af 
markedssituationen i mælkesektoren. 
 
 

3. Hvem kan få støtte? 
 
Ordningen henvender sig til de mælkeproducenter, der ønsker at reducere mælkeproduktionen i en 3-
måneders periode (reduktionsperioden) sammenlignet med den samme periode året forud (reference-
perioden). Den enkelte mælkeproducent får udbetalt støttebeløbet direkte. Beløbet kan dog i særlig tilfælde 
blive udbetalt til tredjemand i tilfælde af konkurser og noterede transporter i NaturErhvervstyrelsen.  
 
 

4. Betingelser for at få støtte 
 
For at kunne søge om deltagelse i og få støtte på ordningen for reduktion af din mælkeproduktion skal du: 
 

 Indsende en ansøgning i en af de fire ansøgningsperioder, som fremgår af afsnit 5. Du skal bruge den 
ansøgningsblanket, der er vedhæftet vejledningen som bilag I. 
 

 Oplyse i ansøgningen, hvad du under dit CPR- eller CVR-nummer har leveret af komælk i reference-
perioden til en godkendt førsteopkøber (mejeri). Denne oplysning skal du dokumentere i form af kopier 
af mælkeafregninger med mejeri. Referenceperioderne i de fire ansøgningsperioder fremgår i afsnit 5. 

 

 Oplyse i ansøgningen, hvor stor en reduktion du vil foretage af din mælkeproduktion i 
reduktionsperioden i forhold til din mælkeproduktion i referenceperioden. Den støtteberettigede reduktion 
må højst være på 50 % af din mælkeproduktion i referenceperioden, og den må ikke være under 1.500 
kg. Hvis den oplyste reduktion overstiger 50 % af din mælkeproduktion i referenceperioden, vil den blive 
nedskrevet til 50 %. Reduktionsperioderne i de fire ansøgningsperioderne fremgår i afsnit 5. 

 

 Bevise ved bilag til ansøgning, at samme virksomhed eller person har leveret mælk til en godkendt 
opkøber juli 2016 i form af mælkeafregninger med mejeri dækkende for den pågældende periode.  

 

 Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, og få støtte udbetalt, at du har det samme 
CPR-nummer eller CVR-nummer i reference- og reduktionsperioden, samt i juli måned 2016. På 
forespørgsel har Kommissionen oplyst, at konkursboer og generationsskifter kan være støtteberettigede,  
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Du skal være opmærksom på:  
 

 at hvis du indsender mere end én ansøgning pr. CPR- eller CVR-nummer, bliver alle ansøgninger afvist. 
Hvis du har flere besætninger, skal den samlede mælkeproduktion fra disse indgå i din ansøgning.  
 

 at hvis du har ansøgt i 1. ansøgningsrunde, må du ikke indsende ansøgning igen før i 4. 
ansøgningsrunde.  

 

 at hvis du har ansøgt i 2. eller 3. ansøgningsrunde, må du ikke senere indsende ansøgning igen. 
 

 

5. Ansøgning om at deltage i ordningen 
 
Du skal indsende ansøgning om at deltage i ordningen vedlagt dokumentation inden ansøgningsfristernes 
udløb. Vær opmærksom på, at du ikke kan rette eller fremsende nye oplysninger efter ansøgningsfristerne. 
 
 

Ansøgningsrunder Ansøgningsfrist Referenceperiode Reduktionsperiode  

1. ansøgningsrunde Onsdag d. 21. september 2016 
kl. 12.00 

Oktober, november, 
december 2015 

Oktober, november, 
december 2016 

2. ansøgningsrunde Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 
12.00 

November, december 
2015, januar 2016 

November, december 
2016 og januar 2017 

3. ansøgningsrunde Onsdag d. 9. november 2016 
kl. 12.00 

December 2015, januar 
og februar 2016 

December 2016, januar 
og februar 2017 

4. ansøgningsrunde Onsdag d. 7. december 2016, 
kl. 12.00 

Januar, februar og marts 
2016 

Januar, februar og marts 
2017 

 

Du skal indsende udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (bilag 1) vedlagt dokumentation som ét samlet 
indscannet dokument til postkassen reduktion@naturerhverv.dk med nedenstående oplysninger:  

 

 Ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnr. 

 CVR-nr. eller CPR-nr. 

 Total mængde kg komælk, som er leveret i referenceperioden 

 Total mængde kg komælk, som er planlagt til levering i reduktionsperioden 

 Total planlagt reduceret mængde kg komælk, som støtteansøgningen vil omfatte, jf. ovenstående 
betingelser for at få støtte   

 Dokumentation for, at du som mælkeproducent har leveret den angivne mængde komælk i 
referenceperioden til en godkendt opkøber i form af mælkeafregninger med mejeri. Hvis en afregning går 
ud over perioden, fordeles mælkemængden forholdsmæssigt  

 Dokumentation for, at du har leveret komælk i juli 2016 i form af mælkeafregninger med mejeri  

 I tilfælde af ejerskifte ved generationsskifter eller konkurser skal du anføre dette i ansøgningens rubrik 
12. 

 
I mailens emnefelt skriver du ordet ”Deltager” og dit CVR-nr. eller CPR-nr. I tilfælde af konkurser skal du 
også skrive ordet ”Konkursbo”, samt konkursboets SE-nr. 
 
Du får en automatisk kvittering for modtagelsen af din ansøgning. Du skal være opmærksom på, at hvis vi 
ikke modtager din ansøgning i den rette postkasse, kan vi ikke garantere, at vi kan behandle din ansøgning 
rettidigt og nå at få din ansøgning med i de oplysninger, vi sender videre til EU-Kommissionen. 
 
Endvidere anbefaler vi, at du indsender din ansøgning i god tid inden ansøgningsfristens udløb. På den 
måde kan vi nå at gennemgå din ansøgning og følge op på eventuelle uklarheder. 
 
 
 
 

mailto:reduktion@naturerhverv.dk
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6. Godkendelse til at deltage i ordningen 
 
Inden vi sender oplysninger om de modtagne ansøgninger til EU-Kommissionen, skal vi foretage en kontrol 
af de ansøgninger, vi har modtaget. Vi kan træffe afgørelse om, at en ansøgning ikke kan indgå i rapporten 
til EU-Kommissionen, hvis vores gennemgang af ansøgningen blandt andet viser, at:  
 

 ansøger ikke har leveret den oplyste mængde mælk i referenceperioden, eller ikke har leveret i juli 2016. 

 den ansøgte reduktionsmængde er under 1.500 kg.  
 
Da det afsatte beløb til ordningen ikke er fordelt på de enkelte medlemslande, er det EU-Kommissionen der, 
på basis af modtagne oplysninger om planlagte reduktionsmængder fra alle medlemslande i EU, vurderer, 
om der er budget nok til, at alle ansøgninger kan imødekommes. EU-Kommissionen kan derfor træffe to 
afgørelser: Enten imødekommes alle indsendte ansøgninger eller også fastsættes en tildelingsprocent, som 
skal anvendes på alle ansøgninger. 
 
NaturErhvervstyrelsen og vores søsterorganisationer har to valg, når vi får afgørelsen fra EU-Kommissionen:  
 

 Det første valg indebærer, at vi kan forhåndsgodkende alle accepterede modtagne ansøgninger med de 
ansøgte reduktionsmængder. Dette gør ordningen åben for nye ansøgninger i næste ansøgningsrunde.  

 Det anden valg medfører, at den ansøgte reduktionsmængde reduceres til en mindre mængde med 
tildelingsprocenten. Dette indebærer samtidigt, at ordningen herefter er lukket for nye ansøgningsrunder. 
 

NaturErhvervstyrelsen sender senest syv arbejdsdage fra ansøgningsfristen en afgørelse om godkendt 
mængde til alle ansøgere. Afgørelsen bliver sendt til den mailadresse, som fremgår af din ansøgning. 
Afgørelsen vil for 1. ansøgningsrunde blive sendt senest 30. september 2016.  
 
 

7. Ansøgning om udbetaling af støtte 
 
Bliver du godkendt til at deltage i ordningen, skal du indsende en ansøgning om udbetaling af støtte senest 
45 dage efter afslutningen af reduktionsperioden. Ansøgningen om udbetaling af støtte skal altså indsendes 
henholdsvis: 
  

 Senest 14. februar 2017 for 1. ansøgningsrunde  

 Senest 17. marts 2017 for 2. ansøgningsrunde 

 Senest 14. april 2017 for 3. ansøgningsrunde 

 Senest 15. maj 2017 for 4. ansøgningsrunde 
 
Hvis du indsender din ansøgning efter ovenstående ansøgningsfrister, vil den blive afvist, og du får ingen 
støtte udbetalt. Hvis du har skiftet CVR-nr. siden din ansøgning om at deltage i ordningen, vil du ikke være 
støtteberettiget bortset tilfælde af konkurser og generationsskifter. 
 
Du skal indsende udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (bilag 2) vedlagt dokumentation som ét samlet 
indscannet dokument til postkassen reduktion@naturerhverv.dk med nedenstående oplysninger:  
 

 Ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnr. 

 CVR-nr. eller CPR-nr. 

 Total mængde kg komælk, som faktisk er leveret i reduktionsperioden 

 Faktisk reduceret mængde kg komælk, som støtteansøgningen omfatter  

 Dokumentation for, at du har leveret den angivne mængde komælk i reduktionsperioden til en godkendt 
opkøber i form af mælkeafregninger med mejeri. Hvis en afregning går ud over perioden, fordeles 
mælkemængden forholdsmæssigt 

 Hvis mælkeproduktionen er ophørt efter juli 2016 og før reduktionsperioden, skal du desuden vedlægge 
en erklæring herom fra din eller dine godkendte førsteopkøbere (mejeri), som du har leveret til.  

 I tilfælde af konkurser eller generationsskifter skal du vedlægge skifteretsattest eller dåbsattester.  
 
I mailens emnefelt skriver du ordet ”Støtte” og dit CVR-nr. eller CPR-nr. 

mailto:reduktion@naturerhverv.dk
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8. Kontrol  
 
I forbindelse med administration af ordningen hos dig som ansøger og hos det eller de mejerier, som du har 
leveret til, foretager vi stikprøvevis kontrol på stedet. Vi udfører den ved fysiske kontroller og kan indhente 
oplysninger fra andre myndigheder i nødvendigt omfang. 
 
For at kunne gennemføre kontrollen har vi adgang til de lokaliteter, der ejes eller drives af dig som 
støttemodtager. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, herunder også materiale, der 
opbevares i elektronisk form og anden relevant dokumentation. 
 
 

9. Beregning og udbetaling af støtte 
 
Udbetaling af støtte vil ske inden 90 dage fra afslutning af reduktionsperioden, medmindre din ansøgning er 
udtaget til administrativ kontrol eller kontrol på stedet.  
 
Støttebeløbet udgør den faktisk reducerede mængde komælk x 14 cent/kg x omregningskursen på 7,4432 x 
evt. reduktionskoefficient med følgende undtagelser: 
 

 Hvis den faktiske reduktion er større end den planlagte mængde, vil støtten blive beregnet på grundlag 
af den ansøgte mængde. 

 Hvis den faktiske reduktion er over 80 % af den planlagte mængde, vil støtten blive beregnet på 
grundlag af den faktisk reducerede mængde uden nedsættelse af støttebeløbet. 

 Hvis den faktiske reduktion ligger imellem 50% og 80% af den planlagte mængde, ganges støttebeløbet 
med 0,8. 

 Hvis den faktiske reduktion ligger imellem 20% og 50% af den planlagte mængde, ganges støttebeløbet 
med 0,5. 

 Hvis den faktiske reduktion er mindre end 20% af den planlagte mængde, udbetaler vi ingen støtte. 
 
Der er et eksempel på, hvordan du kan beregne støtten i bilag 3. 
 
 

10. Data og offentliggørelse 
 
NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig, og oplysninger vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, 
tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende:  
 

 Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at 
værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistik, forskning, planlægning og 
evaluering.  

 Oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på 
vores hjemmeside.  

 At alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter 
offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget 
fra pligten til udlevering efter offentlighedsloven.  

 
Efter Persondataloven har du mulighed for: 
  

 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. 
Persondatalovens § 31.  

 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden 
måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens § 37.  
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11.  Lovgrundlag 
 
Danske regler (love og bekendtgørelser) 
 
Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs 
forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget mv. (Landbrugsstøtteloven). 
 
EU-regler (forordninger)  
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter  
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik 
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1612 af 8. september 2016 om støtte til reduktion af 

mælkeproduktionen. 
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