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1. Velkommen 

Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter er en ny støtteordning i 2019. Du kan læse mere om 

ordningen i denne vejledning. 

1.1 Hvad er ordningens formål? 
Ordningen Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter yder tilskud til fjerkræ- eller minkbedrif-

ter. Det er et krav, at bedrifterne, som søger tilskud, ligger helt eller delvist i oplande til fosforfølsomme søer, hvor 

der er indført krav om skærpede fosforlofter. Disse bedrifter får med de skærpede fosforlofter øgede omkostnin-

ger til at udbringe gødning, og denne ordning skal kompensere for disse udgifter.  

 

1.2 Kort om ordningen 
Den 1. august 2017 blev der indført en ny regulering af fosfor, som betyder, at der fra planperioden 2018/2019 

bliver indført skærpede fosforlofter i områder, der afvander til fosforfølsomme søer. I disse områder bliver der et 

udbringningsloft på 30 kg P/ha. Det vil betyde øgede krav for fjerkræ- og minkbedrifter, der vil få større udgifter til 

udbringning af gødning, når de ikke længere kan udbringe den samme mængde fosfor i disse områder. Som en 

overgangsordning indfører vi denne tilskudsordning, der skal afhjælpe de øgede udgifter for de særligt ramte fjer-

kræ- og pelsdyrbedrifter. Ordningen eksisterer kun i 2019.  

 

Oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter er de oplande, der er afgrænset i gældende bekendtgørelse.1 

Du kan se områderne med skærpede fosforlofter i Internet Markkort, læs mere i kapitel 2.8. 

 

1.3 Hvor meget kan du få i tilskud? 
Tilskuddet bliver beregnet ud fra den mængde fosfor, der blev produceret på din bedrift jf. dit gødningsregnskab, 

hvis du opfylder betingelserne i ordningen, se i kapitel 2. Du får 5 kr. pr kg produceret fosfor. Det samlede tilskud 

opgøres ud fra den mængde fosfor fra fjerkræ og mink, der fremgår af gødningsregnskabet for gødningsplanperi-

oden 2017/18 ganget med 5 kr.  

 

Hvis der bliver ansøgt til et større beløb, end der er afsat penge til, prioriterer vi mellem ansøgningerne, således 

at de største bedrifter prioriteres først, se også kapitel 3.3. Da ordningen er en de minimis-ordning, kan der være 

en yderligere begrænsning på, hvor stort et tilskud, du kan få udbetalt. Læs mere om reglerne for de minimis-

støtte i kapitel 4. 

 

Du kan læse mere om, hvordan du søger tilskud i kapitel 3. 

 

1.4 Vigtige datoer 
Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister for Tilskud for skærpede fosforlofter i denne tabel. 

31. juli 2018 Gødningsplanperioden 2017/2018 slutter 

 1. februar 2019 Ansøgningsrunden for Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter 

åbner. 

1. april 2019 Frist for modtagelse af hhv. ansøgningsskema og gødningsregnskab. 

April 2019 – juni 2019 Udbetaling af tilskud. 

 

                                                           
1 Jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
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2. Betingelser for tilskud 

I dette kapitel kan du læse om betingelserne for at få tilskud fra ordningen Tilskud for skærpede fosforlofter på 

fjerkræ- og minkbedrifter. 

2.1 Mindst 50 % af bedriften eller fjerkræ/pelsdyrproduktionen skal ligge i 
områder med skærpede fosforlofter 

Du skal opfylde et krav om, at enten mindst 50 % af din bedrifts areal eller mindst 50 % af din bedrifts produktion 

af fjerkræ eller mink ligger i områder med skærpede fosforlofter. 

1. Mindst 50 % af din bedrifts harmoniarealer var den 31. juli 2018 beliggende indenfor oplande til søer 

med krav om skærpede fosforlofter. I planperioden 2017/2018 skal din bedrifts produktion af fosfor ud-

gøre over 30 kg fosfor pr. ha. harmoniareal.2 Du kan se udpegningen af oplandene med krav om skær-

pede fosforlofter i Internet Markkort. 

2. Mindst 50 % af bedriftens fjerkræ og/eller mink skal jf. registreringerne i CHR være placeret indenfor op-

landene til søer med krav om skærpede fosforlofter. Dette krav skal være opfyldt ved ansøgningsfristen 

den 1. april 2019.3 

 

Når vi vurderer placeringen af fjerkræ, er det i princippet alle typer fjerkræ, der danner basis for en landbrugs-

mæssig produktion, og som er registreret i Det centrale Husdyrregister (CHR). Der gives ikke tilskud for andre 

typer pelsdyr-produktion end minkproduktion. 

 

Fjerkræ Mink 

Æglæggende høns Mink 

Slagtekylling  

Ænder  

Gæs  

Kalkuner  

Strudsfugle (herunder emuer og nanduer)  

 

 

2.2 Du skal være ejer eller forpagter af bedriften 
Du skal som ejer eller forpagter drive den bedrift, som du søger tilskud til. Du skal opfylde dette krav pr. 1. april 

2019.4  

 

2.3 Du skal have fjerkræ eller mink, når du søger tilskud 
Når du søger tilskud, skal du have fjerkræ og/eller mink på din bedrift. Det betyder, at du skal have registreret 

mindst 100 fjerkræ og/eller mink i CHR på din bedrift pr. 1. april 2019.5  Hvis du driver en bedrift med strudsefugle 

(herunder emuer og nanduer), skal du have mindst 30 strudsfugle pr. 1. april 2019.6  

 

                                                           
2 Jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
3 Jf. § 7, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
4 Jf. § 8, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
5 Jf. § 8, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
6 Jf. § 8, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
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Registreringerne i CHR om antal dyr skal svare til antallet af dyr pr. 1. april 2019.7 Opdatering af oplysninger i 

CHR skal ske efter Fødevarestyrelsens regler.8  

 

2.4 Bedriften skal være registreret i Register for gødningsregnskab 
Bedriften skal være registreret i Register for gødningsregnskab for planperioden 2017/2018.9 

 

2.5 Gødningsregnskabet skal være modtaget senest 1. april 2019 
Det er et krav for at få tilskud, at du indsender dit gødningsregnskab for planperioden 2017/2018. Vi skal have 

modtaget dit gødningsregnskab senest 1. april 2019.10 Hvis dit gødningsregnskab ikke er modtaget senest 1. april 

2019, kan du ikke få tilskud fra denne ordning. Dit tilskud beregnes ud fra den mængde fosfor, som bedriften har 

produceret jf. oplysninger i gødningsregnskabet. Gødningsregnskabet skal udfyldes jf. gødsknings- og harmoni-

reglerne, som du kan læse mere om i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. 

 

2.6 Produktion på mere end 1000 kg fosfor fra fjerkræ eller mink 
Der skal være produceret mere end 1000 kg fosfor på din bedrift i planperioden 2017/2018.11 Det skal fremgå af 

fosforregnskabet for planperioden 2017/2018, som du indsender senest 1. april 2019.12 

 

Den ansøgte mængde fosfor er defineret som bedriftens produktion af fosfor fra fjerkræ og/eller mink ifølge fosfor-

delen af dit gødningsregnskab for planperioden 2017/2018. 

 

2.6.1 Er dit CVR ændret siden planperioden 2017/2018? 

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager flere ansøgninger om tilskud, hvor der er oplyst samme CVR-nummer for be-

driften ved udløb af planperioden 2017/2018, så fastsætter Landbrugsstyrelsen den ansøgte mængde fosfor for 

de pågældende ansøgninger. Den ansøgte mængde fosfor bliver fastsat som en forholdsmæssig fordeling af pro-

duktionen af fosfor mellem de pågældende ansøgninger. Vi beregner den forholdsmæssige fordeling ud fra det 

antal mink og fjerkræ, der er registreret for ansøgernes bedrifter i det Centrale Husdyr Register (CHR) ved ansøg-

ningsfristens udløb. Vi omregner antallet af dyr til dyreenheder ud fra de omregningsfaktorer for dyreenheder, 

som fremgår af bilag 1 i denne vejledning.13 

 

Eksempel på forholdsmæssig fordeling  

I planperioden 2017/2018 er der produceret 10.000 kg fosfor på en bedrift. Bedriften deles i to efter planperiodens 

udløb, og de to ansøgere hhv. Bedrift A og Bedrift B indsender en ansøgning, hvor de angiver det samme CVR-

nr. Ifølge CHR har bedrift A registreret 200 dyreenheder (beregnet ud fra omregningsfaktorer i bilag 1) ved ansøg-

ningsfristens udløb, og bedrift B har registreret 300 dyreenheder ved ansøgningsfristens udløb.  

 

Fordelingen er så som følger: 

Bedrift A: 10.000 kg fosfor/ 500 dyreenheder (samlet set) x 200 dyreenheder = 4.000 kg fosfor 

Bedrift B: 10.000 kg fosfor/ 500 dyreenheder (samlet set) x 300 dyreenheder = 6.000 kg fosfor 

 

                                                           
7 Jf. § 8, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
8 Jf. § 9, i bekendtgørelse nr. 1408 af 29. november 2016 om registrering af besætninger i CHR. 
9 Jf. § 8, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
10 Jf. § 8, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
11 Jf. § 8, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
12 Jf. § 2, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
13 Jf. § 2, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 

http://lbst.dk/landbrug/goedning/register-for-goedningsregnskab/
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Hvis du har samlet to eller flere bedrifter i én bedrift efter udløb af planperioden 2017/2018, kan du søge støtte for 

den samlede bedrift, som du driver ved ansøgningsfristens udløb. Den ansøgte fosforproduktion på den samlede 

bedrift kan ikke overstige den mængde fosfor, som tilsammen blev produceret på de enkelte bedrifter i planperio-

den 2017/2018. Hvis en bedrift er lagt sammen af to eller flere selvstændige bedrifter, skal disse bedrifter have 

opfyldt betingelserne, som vedrører planperioden 2017/2018.  

 

Vi kan i særlige tilfælde give mulighed for, at du kan søge støtte ved at opgøre bedriftens produktion af fosfor på 

grundlag af to gødningsregnskaber. Det kan fx være tilfælde hvor en bedrift på ansøgningstidspunktet er lagt 

sammen af to ejendomme, der havde hvert sit CVR-nr. i planperioden 2017/2018.  

 

Når du søger støtte, skal du gøre rede for din ansøgning om støtte til de angivne dele af bedrifternes fosforpro-

duktion og herunder angive de relevante CVR-numre for bedrifterne. Hvis vi ikke klart kan identificere hele eller 

dele af ansøgningen, kan vi give afslag på det ansøgte. 

 

I det nedenstående eksempel består den orange 2019-bedrift (CVR-nr. 3) af de to orange dele fra de to blå-

orange bedrifter fra planperioden 2017/2018 (hhv. CVR-nr. 1 og CVR-nr. 2). Den orange 2019-bedrift skal angive 

i sin ansøgning, at den ønsker at søge støtte i forhold til de orange dele af fosforproduktionen af hhv. CVR-nr. 1 

og CVR-nr. 2.

 

Eksempel på hvordan dette ser ud i forhold til selve ansøgningsskemaet  

 

Oplys bedriftens CVR-nr.  

Hvis du har et andet CVR-nr. ved ansøgningsfristen, end du har haft i løbet af planperioden 

2017/2018, skal du oplyse både nuværende og daværende CVR-nummer. Du skal udfylde pkt. 1 og 

eventuelt også 2 eller 3. 

CVR-nr. ved udløb af ansøgningsfrist 1. april 

2019 (nuværende CVR-nr.) 
 Fx: CVR 3 
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CVR-nr. som bedriften er registreret under ved 

udløb af planperioden 2017/2018 (angiv kun 

CVR, hvis det var et andet CVR-nr. end bedrif-

tens nuværende CVR) 

 

Her kan du angive andre CVR-nr. for bedrifter 

(eller dele af andre bedrifter), som indgår i din 

nuværende bedrift, og som du søger støtte til. 

Du skal derudover redegøre for din ansøgning 

om støtte til de angivne dele af bedrifterne. 

Fx: Min nuværende bedrift CVR 3 er sammensat 

af dele fra CVR 1 og CVR 2, idet jeg har overta-

get del af CVR 1 svarende 50 % af fosfor-pro-

duktionen for planperioden 2017/2018 for denne 

bedrift. Derudover har jeg overtaget del af CVR 

2 svarende til 50 % af fosfor-produktionen for 

planperioden 2017/2018 for CVR 2, 

 

Hvis du har erhvervet eller afhændet dele af din bedrift, siden planperioden 2017/2018, kan du fortsat søge om 

støtte for hele fosforproduktionen for planperioden 2017/2018, såfremt du opfylder betingelserne for at eje en 

landbrugsbedrift og en produktion af fjerkræ og/eller mink jf. kapitel 2.2 og 2.3. Der kan dog kun søges tilskud til 

samme fosfor-mængde én gang. 

 

2.6.2 Husk at udfylde overdragelseserklæring 

Hvis du i løbet af planperioden 2017/2018 har overtaget hele eller dele af din bedrift, eller din bedrift har skiftet 

CVR-nummer, skal du være opmærksom på, at der skal foreligge en overdragelseserklæring. Hvis der ikke fore-

ligger en overdragelseserklæring, så vil en del af fosforproduktionen fortsat ligge i det gamle CVR-nr. Så selvom 

gødningen bliver overdraget til det nye CVR-nummer via gødningskvittering (B1 skema), så vil denne gødnings-

mængde fremstå som ”modtaget fosfor” i stedet for ”produceret fosfor” i det nye CVR-nummers gødningsregn-

skab. 

 

2.7 Du må ikke få anden støtte for de skærpede fosforlofter 
Du kan ikke få støtte fra ordningen Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter, hvis din bedrift i 

forvejen modtager anden støtte eller kompensation for skærpede fosforlofter.14 

 

2.8 Kort over områder, hvor du kan søge tilskud 
Du kan undersøge i Internet Markkort, om din bedrift ligger helt eller delvist inden for områder med skærpede fos-

forlofter: 

 I Internet Markkort under fanen Rediger vælger du dit markkort fra 2018.   

 Under Korttemaer finder du Fosforregulering . Åbn korttemagruppen. 

 Her markerer du korttemaet ”Område med skærpet krav til fosforloft.” Område med skærpet krav til fosforloft er 

markeret med en blå linje.  

                                                           
14 Jf. § 8, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 

https://lbst.dk/landbrug/goedning/register-for-goedningsregnskab/
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Du skal nu herefter selv beregne, hvor stor en del af din bedrift, der ligger inden for områderne med skærpede  

fosforlofter ud fra din samlede bedrifts areal. Ved opgørelse af arealet skal du bruge de arealer, du har anmeldt i  

Fællesskemaet 2018. Du skal være opmærksom på, at dine arealer kan ligge inden for flere områder med  

skærpede fosforlofter. 

 

Eksempel på beregning af krav om mindst 50% af bedriftens harmoniarealer er placeret indenfor områder 

med skærpede fosforlofter 

Bedrift A har i alt 10 ha fordelt på 3 marker. Mark 2 og 3 ligger indenfor områderne med skærpede fosforlofter 

(markeret med blå stiplet linje), og de to marker har et samlet areal på 6 ha. Bedriftens areal indenfor områderne 

med skærpede fosforlofter udgør altså mere end 50 % af det samlede areal. Bedrift A kan få støtte, hvis øvrige 

betingelser også overholdes. 
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2.8.1 Hvordan søger du støtte, hvis mindst 50 % af bedriftens fjerkræ eller mink er 

placeret indenfor områder med skærpede fosforlofter 

Hvis du opfylder 50%-kravet ud fra placeringen af dine fjerkræ- eller minkbesætninger, skal du både undersøge 

om dine besætninger er på ejendomme, der ligger placeret inden for områderne med skærpede fosforlofter og 

undersøge hvor stor en andel af dyrene, der er placeret inden for disse områder. Det fremgår af det Centrale Hus-

dyr Register (CHR), hvor mange dyr der er placeret på hver enkelt ejendom. 50 %-kravet beregnes ud fra de be-

sætningslister, der er oplyst i CHR ved ansøgningsfristen den 1. april 2019.  

 

Eksempel på beregning af krav om mindst 50 % af bedriftens fjerkræ eller mink er placeret indenfor områ-

der med skærpede fosforlofter 

Bedrift B har besætninger på to ejendomme, der er placeret hhv. indenfor og udenfor områderne med skærpede 

fosforlofter. Det er oplyst i CHR, at bedriften i alt har 5000 mink, hvoraf en besætning med 3000 mink er placeret 

indenfor området om skærpede fosforlofter, dvs. over 50 % af bedriftens mink er placeret indenfor områderne 

med skærpede fosforlofter. Bedrift B kan således få tilskud, hvis øvrige betingelser også opfyldes. 
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3. Sådan søger du tilskud 

Du søger tilskud for de skærpede fosforlofter i et særligt skema. Fristen for at søge tilskud til skærpede fosforlof-

ter er 1. april 2019. Du kan kun søge tilskud, hvis minimum 50 % af din bedrift eller produktion med fjerkræ eller 

pelsdyr ligger i et udpeget område med skærpede fosforlofter.  

3.1 Du søger tilskud i et særligt skema 
Du søger tilskud for de skærpede fosforlofter i et særligt skema.15 Du kan finde skemaet her (link). Du kan også få 

skemaet tilsendt, hvis du henvender dig til Landbrugsstyrelsen. 

 

Du skal udfylde skemaet med bl.a. CVR-nummer. Hvis din bedrift ved ansøgningsfristen ikke har det samme 

CVR-nummer, som i planperioden 2017/2018, så skal du også angive det CVR, som bedriften havde ved slutnin-

gen af planperioden 2017/2018. Ligeledes skal du oplyse, hvis du søger tilskud for andre bedrifters fosforproduk-

tion, som du har fået rådighed over siden udløb af planperioden 2017/2018. Læs mere i kap. 2.6. Du skal også 

oplyse, om du opfylder betingelser i kapitel 2.1 og 2.8 ved enten 1) mindst 50 af bedriftens harmoniareal ligger 

inden for områderne med skærpede fosforlofter eller 2) mindst 50 % af bedriftens fjerkræ og/eller mink er placeret 

inden for områderne med skærpede fosforlofter. 

 

Da ordningen er en de minimis-ordning, skal du også udfylde nogle oplysninger om tidligere modtaget de minimis-

støtte. Du skal oplyse os om følgende:   

 Hvor meget de minimis støtte du har modtaget de sidste tre regnskabsår 

 Hvilken myndighed, der har udbetalt støtten til dig og under hvilken ordning 

 Hvornår du har modtaget støtten 

 Hvornår dit regnskabsår starter 

 Evt. under hvilken de minimis forordning, der er blevet udbetalt støtte 

Endvidere skal du erklære, at dine oplysninger i din ansøgning er rigtige.  

 

3.2 Ansøgningsfristen er 1. april 2019 
Du kan indsende ansøgningsskemaet fra 1. februar 2019. Du skal sende skemaet, så det er modtaget i Land-

brugsstyrelsen senest 1. april 2019.16 Du skal sende skemaet til arealtilskud@lbst.dk eller til Landbrugsstyrelsen, 

Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. 

 

Du skal også sende dit gødningsregnskab for gødningsplanperioden 2017/2018, så det er modtaget i Landbrugs-

styrelsen senest 1. april 2019, ellers kan du ikke få tilskud. Læs mere om reglerne for indsendelse af gødnings-

regnskabet her. 

 

3.3 Prioritering af ansøgninger 
Der er afsat 2 mio. kr. til støtte af landmænd under ordningen Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og 

minkbedrifter. Hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er afsat penge til, må vi prioritere mellem 

ansøgningerne. Vi prioriterer mellem ansøgningerne efter størrelsen af den ansøgte mængde fosfor, således at 

en ansøgning for en stor mængde fosfor prioriteres højere end en ansøgning vedrørende en mindre mængde fos-

for.17  

 

                                                           
15 Jf. § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
16 Jf. § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
17 Jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink 

som kompensation for skærpede fosforlofter. 

mailto:arealtilskud@lbst.dk
http://lbst.dk/landbrug/goedning/goedningsregnskab-og-goedningsplan/goedningsregnskab/#c51767
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3.4 Hvordan beregner vi tilskuddet? 
Tilskudssatsen er på 5 kr. pr. kg produceret fosfor, som er angivet i fosforregnskabet i gødningsregnskabet.18 Det 

samlede tilskud til en bedrift, der har angivet en fosforproduktion på 10.000 kg P, vil altså være på 50.000 kr. Hvis 

vi bliver nødt til at prioritere mellem ansøgningerne jf. kapitel 3.3, udbetaler vi maximalt 70.000 kr. til hver bedrift. 
19 

 

Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter er en såkaldt de minimis-ordning, hvilket betyder, at 

du skal opfylde en række betingelser, som du kan læse mere om i kap. 4. Dette betyder også, at dit tilskud kan 

blive reduceret, hvis du har modtaget anden støtte fra andre de minimis-ordninger.20 Det kan betyde, at du enten 

ikke får udbetalt tilskud, eller at dit tilskud bliver reduceret.  

 

Vi forventer at udbetale tilskuddet til landmændene i løbet af 2. kvartal 2019. Tilskuddet udbetales til din Nem-

Konto.21 Vi udbetaler tilskuddet til den bedrift, der har ansøgt tilskuddet, uanset om bedriften bliver overdraget til 

anden side i perioden mellem ansøgning og udbetaling.22 

                                                           
18 Jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink 

som kompensation for skærpede fosforlofter. 
19 Jf. § 11, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjer-

kræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
20 Jf. § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
21 Jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink 

som kompensation for skærpede fosforlofter. 
22 Jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink 

som kompensation for skærpede fosforlofter. 



 

 14   Landbrugsstyrelsen / Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter  

4. De minimis-regler 

Ordningen Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter er finansieret af den danske stat og er 

en såkaldt ”de minimis”-støtteordning. Ordningen er derfor omfattet af EU-reglerne om de minimis-støtte.23 Det 

betyder blandt andet, at der er et loft for hvor meget de minimis-støtte din bedrift må modtage over en periode på 

tre regnskabsår. Du skal derfor oplyse os, om din bedrift har modtaget støtte fra andre de minimis-ordninger, og 

hvor meget de minimis støtte din bedrift eventuelt har modtaget inden for denne periode.  

4.1 Støtteloft for de minimis-ordninger 
De minimis-støtte er støtte, der ikke bliver anset for at være konkurrenceforvridende, hvis støttebeløbet er under 

en bestemt beløbsgrænse og derfor ikke bliver betragtet som statsstøtte. Det betyder, at der er et loft over hvor 

meget de minimis-støtte, den enkelte virksomhed må modtage i en periode på tre regnskabsår. 

   

Støtteloftet for den enkelte virksomhed afhænger af, om der bliver givet støtte efter de minimis-reglerne til den 

primære landbrugssektor eller efter andre regler om de minimis-støtte til aktiviteter uden for den primære land-

brugssektor.  

 

Tilskud til skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter bliver givet efter de minimis-reglerne for støtte til den 

primære landbrugssektor, hvor støtteloftet er 15.000 euro.24 Det betyder, at støttebeløbet pr. virksomhed ikke må 

overstige 15.000 euro over en periode på 3 regnskabsår. 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis din landbrugsbedrift er en del af en virksomhed, der også modtager støtte 

efter de minimis-reglerne for fiskeri- og akvakultursektoren, må den samlede de minimis-støtte til landbrug og fi-

skeri ikke overstige 30.000 euro over en periode på 3 regnskabsår.25  

 

Hvis din virksomhed er aktiv inden for både primærproduktion af landbrugsprodukter og inden for sektorer eller 

aktiviteter, der er omfattet af de generelle regler om de minimis-støtte,26 bliver støtteloftet øget. Det betyder, at din 

virksomhed maximalt må modtage 200.000 euro over en periode på 3 regnskabsår.27  

 

Inden for det samlede loft (30.000 euro eller 200.000 euro) kan der maksimalt ydes 15.000 euro til den del af virk-

somheden, som er primærlandbrug, herunder Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter. Ne-

denfor kan du se to eksempler på beregning af støtteloftet, hvor ansøger har modtaget anden de minimis-støtte 

inden for de seneste tre regnskabsår. 

 

 

 

                                                           
23Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte og Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 

2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i land-

brugssektoren, Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 

om Den Europæiske funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren og Kommissionens forordning (EU) 

Nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 

de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 

24Jf. artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013.  

25Jf. artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013, og jf. artikel 5, stk. 2, jf. artikel 3, 

stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014. 

26Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 

27Jf. artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013. 



 

 Landbrugsstyrelsen /Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- og minkbedrifter  15 

 

Eksempler på beregning af støtteloft når ansøger har modtaget anden de mi-

nimis-støtte 

Eksempel 1: Ansøger A søger om Tilskud for skærpede fosforlofter for ca. 30.000 kr. (4.000 euro) i 

2019. Ansøger A har inden for de sidste tre regnskabsår modtaget ca. 37.000 kr. (5.000 euro) fra 

en ordning under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Ansøger A har i tilsagnsbrevet/udbeta-

lingsbrevet fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet fået oplyst, at der er tale om de minimis-

støtte efter de generelle regler om de minimis-støtte (støtteloft på 200.000 euro). Ansøger A oply-

ser dette i ansøgningsskemaet vedr. Tilskud for skærpede fosforlofter. Ansøger får udbetalt de ca. 

30.000 kr. (4.000 euro) for Tilskud for skærpede fosforlofter, da han ikke overskrider støtteloftet på 

200.000 euro eller det sektorspecifikke støtteloft på 15.000 euro indenfor den primære landbrugs-

sektor 

Eksempel 2: Ansøger B søger om tilskud for skærpede fosforlofter i 2019 for ca. 60.000 kr. (8.000 

euro). Ansøger B har fået udbetalt i alt 56.000 kr. (7.500 euro) i tilskud til målrettede efterafgrøder i 

2018. Da ansøger overskrider støtteloftet på 15.000 euro inden for den treårige periode, bliver til-

skuddet for skærpede fosforlofter reduceret, så støtteloftet ikke bliver overskredet. 

 

4.2 Treårsperioden 
Perioden på tre regnskabsår omfatter din virksomheds indeværende regnskabsår samt de to foregående regn-

skabsår. Du skal oplyse, om du har modtaget de minimis-støtte inden for denne periode. Du skal medregne den 

modtagne støtte, hvis du i denne periode opnåede ret til at modtage støtten – dvs. ved myndighedens godken-

delse af en ansøgning eller beslutning om at tildele støtte.28 Da virksomheders regnskabsår er forskellige, skal du 

anføre i ansøgningsskemaet hvilket regnskabsår, du anvender. 

 

Eksempler på, hvornår ansøger opnåede ret til de minimis-støtte 

Eksempel 1: Ansøger C har i brev af 21. august 2017 fået tilsagn om de minimis-støtte. I brevet 

fremgår det hvor stort et tilskud, ansøger er blevet tildelt i de minimis-støtte. Udbetalingen sker først 

1. juli 2018. I dette tilfælde er det 21. august 2017, at ansøger C opnåede ret til at modtage støtten. 

Eksempel 2: Ansøger D har søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder 20. marts 2017 og fik på 

ansøgningstidspunktet et kvitteringsbrev på modtagelse af ansøgningen. Ansøger får udbetalt støt-

ten 21. januar 2018. I dette tilfælde har ansøger først opnået ret til støtten 21. januar 2018, da det 

først er ved udbetalingen, at myndigheden har godkendt ansøgningen.  

 

4.3 Har du tidligere modtaget de minimis-støtte? 
Du kan finde ud af, om du tidligere har modtaget de minimis-støtte fra Landbrugsstyrelsen eller andre myndighe-

der ved at kigge på dine tilsagns- eller udbetalingsbreve. Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet 

fra den pågældende myndighed, om der er tale om de minimis-støtte. Hvis det ikke står i tilsagns- eller udbeta-

lingsbrevet, at der er tale om de minimis-støtte, kan du gå ud fra, at der ikke er tale om de minimis-støtte.  

Der findes ikke et nationalt overblik over de minimis-støtteordninger, men i bilag 2 kan du finde en liste over en 

række de minimis-støtteordninger. Bemærk, at listen ikke er udtømmende. 

                                                           
28Jf. artikel 3, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013. 
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5. Kontrol og sanktion 

5.1 Kontrol af gødningsregnskab 
Landbrugsstyrelsen kontrollerer efterfølgende de oplysninger, du har givet i gødningsregnskabet. Kontrolmyndig-

heden skal have den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med en eventuel kontrol på stedet. Ansøger skal 

yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af en eventuel kontrol på stedet, herunder udlevere 

eller indsende det materiale, som Landbrugsstyrelsen beder om i forbindelse med kontrollen. 

 

5.2 Nedsættelse af tilskuddet 
Vi kan nedsætte tilskuddet, hvis vi i forbindelse med udbetalingen konstaterer fejl i fosforregnskabet, der betyder, 

at du skal have udbetalt et mindre beløb end det beløb, som er beregnet ud fra det fosforregnskab, der er ind-

sendt på ansøgningstidspunktet.29 

 

5.2.1 Hvordan beregner vi nedsættelsen 

Nedsættelsen af tilskuddet udgør forskellen mellem det beløb, som er beregnet ud fra det fosforregnskab, som du 

har indsendt sammen med ansøgningen om tilskud, og det beløb, som er beregnet ud fra det retvisende fosfor-

regnskab. 30 

Eksempel 

Du har i forbindelse med ansøgningen angivet en fosforproduktion på 

4000 kg P svarende til 20.000 kr. I det retvisende fosforregnskab frem-

går en fosforproduktion på 3500 kg P, svarende til 17.500 kr. Nedsæt-

telsen udgør således 20.000-17.500 = 2.500 kr. Du får udbetalt 17.500 

kr. 

 

Hvis forskellen mellem de to beløb udgør mere end 25 % baseret på det retvisende fosforregnskab, så nedsættes 

tilskuddet med det dobbelte af forskellen. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 % af det tilskud, der er 

ansøgt på basis af det fosforregnskab, der er indsendt med sammen med ansøgningen.31 

 

Eksempel 

Du har i forbindelse med ansøgningen angivet en fosforproduktion på 

4.000 kg P svarende til 20.000 kr. I det retvisende fosforregnskab frem-

                                                           
29 Jf. § 12, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
30 Jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
31 Jf. § 12, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
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går en fosforproduktion på 2.500 kg P, svarende til 12.500 kr. Nedsæt-

telsen udgør således (20.000-12.500) x 2 = 15.000 kr. Du får udbetalt 

5.000 kr. 

 

 

5.3 Sanktion/tilbagebetaling 
Vi kan kræve at få det udbetalte tilskud betalt helt eller delvist tilbage, hvis: 

- tilskuddet er udbetalt i strid med betingelserne for ordning Tilskud for skærpede fosforlofter for fjerkræ- 

og minkbedrifter. 

- vi konstaterer, at der er fejl i gødningsregnskabet for planperioden 2017/2018, og disse fejl betyder, at 

der reelt skulle være udbetalt mindre støtte til dig.32 

Tilbagebetalingskrav vil blive beregnet på samme måde som nedsættelse af tilskuddet i kapitel 5.2.1. Hvis fristen 

for tilbagebetaling af tilskuddet overskrides, tillægger vi renter til det skyldige beløb. Rentetillægget beregnes for 

perioden mellem fristen for tilbagebetaling og den dato, hvor beløbet blev betalt tilbage ud fra den fastsatte refe-

rencesats med tillæg i renteloven.33 

                                                           
32 Jf. § 16, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
33 Jf. § 16, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 
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6. Øvrige regler 

Der gælder en række regler på tværs af alle tilskudsordninger, herunder Tilskud for skærpede fosforlofter. 

6.1 Oplysningspligt 
Du har pligt til at oplyse Landbrugsstyrelsen, hvis du ikke længere opfylder betingelserne for tilskud. Du kan give 

os besked via email: arealtilskud@lbst.dk.  Hvis du har fået udbetalt tilskud, og du ikke længere opfylder betingel-

serne for et areal, vil Landbrugsstyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af udbetalt tilskud.34 

 

6.2 Indsamling og offentliggørelse af data 
For at kunne administrere ordningen har Landbrugsstyrelsen brug for en række oplysninger. Det er beskrevet i de 

følgende afsnit, hvordan disse oplysninger bliver indhentet og behandlet. 

 

Brug af data i ansøgningsskemaet 

Oplysningerne i ansøgningsskemaet bruger Landbrugsstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbe-

taling og kontrol af ansøgningen om tilskud. Oplysningerne vil også blive brugt af Landbrugsstyrelsen eller andre 

dele af Miljø- og Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæs-

sige formål. 

 

Landbrugsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen 

overholder gældende databeskyttelsesretlige regler, jf. Persondataloven35 (se kapitel nedenfor) og fra den 25. maj 

2018 databeskyttelsesforordningen36 samt databeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Registrene 

bliver ført og opbevaret elektronisk hos Landbrugsstyrelsen. 

 

Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der bliver indhentet til kontrol, vil blive opbevaret i Landbrugsstyrelsen til brug for kontrol af flere støt-

teordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæs-

sige formål. Opbevaring og anvendelse af data sker i henhold til de databeskyttelsesretlige regler, hvis behandlin-

gen af oplysninger er omfattet heraf. De databeskyttelsesretlige regler gælder som hovedregel kun for behandlin-

gen af oplysninger om fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, og ikke virksomheder i selskabs-

form. 

 

Hvis du søger om tilskud som fx aktieselskab, vil de oplysninger om dit selskab, som vi behandler, således nor-

malt ikke være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. Som ansøger har du desuden ret til aktindsigt i din 

sag efter reglerne i Forvaltningsloven, uanset om du søger som fysisk eller juridisk person. 

  

Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? 

De databeskyttelsesretlige regler giver dig ret til at søge indsigt i hvilke personoplysninger, Landbrugsstyrelsen 

har registreret om dig, om formålet med behandlingen og om hvem, oplysningerne evt. bliver videregivet til.  Du 

har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger.   

 

Anvendelse af oplysninger og offentliggørelse af data 

Hvis du indsender ansøgningsskemaet for denne ordning, skal du være opmærksom på, 

                                                           
34 Jf. § 16, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2018 om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller 

mink som kompensation for skærpede fosforlofter. 

35 Jf. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

36 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) 

mailto:arealtilskud@lbst.dk
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 at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte og 

tilskud fra Landbrugsstyrelsen under EAGF og EAFRD (EU’s landbrugs- og landdistriktsordninger), og 

 at Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 

 

 

6.3 Klagemuligheder 
 

Du kan klage over Landbrugsstyrelsens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du mener, at afgørel-

sen er truffet på et forkert grundlag, og du eksempelvis har nye oplysninger til din sag.  Klagen skal være skriftlig 

og angive på hvilke punkter du mener, at den påklagede afgørelse er urigtig samt en begrundelse herfor. Klagen 

skal være modtaget inden 4 uger fra den dag, du modtog afgørelsen.  

 

Du sender klagen til miljobio@lbst.dk.  

 

Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-

relse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen, 

medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen.  

 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at Landbrugsstyrelsen afgørelse er 

gældende, indtil den eventuelt bliver ændret. Hvis Landbrugsstyrelsen har krævet tidligere udbetalt tilskud til-

bage, bliver kravet forrentet fra udløbet af tilbagebetalingsfristen. Det vil sige, at i sager, hvor Landbrugsstyrelsen 

har krævet tilbagebetaling af tilskud, påløber der renter til kravet, mens din klagesag behandles.  

mailto:miljobio@lbst.dk
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Bilag 1. Omregningstabel for fjerkræ 
og mink til dyreenheder 

 

Dyreart Antal enheder til 1 dyrenhed (base-

ret på registreringer i Det Centrale 

Husdyrregister (CHR) 

Mink 29 

Høns til ægproduktion 170 

Hønniker/opdræt til ægproduktion 1440 

Hønniker til formeringsvirksomhed slagtekyllinger/HPR 1750 

Slagtekyllinger 3000 

Økologiske slagtekyllinger 1290 

Kalkuner (hanner og hunner) 200 

Ænder 820 

Gæs 266 

Perlehøns, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle Fastsættes af Landbrugsstyrelsen 
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Bilag 2 Eksempler på de minimis-
ordninger 

 
Her er en liste over andre de minimis-ordninger. Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Bemærk desuden, at 

udbetalinger efter nogle af de nedenstående ordninger både kan ske/kan være sket som de minimis og som an-

den støtte. Det er således kun, hvis det i sin tid fremgik af dit tilsagnsbrev eller udbetalingsbrev, at der var tale om 

en de minimis-ordning, at du skal anføre støtten i ansøgningsskemaet. Tilsvarende skal du medregne eventuel 

støtte, der er anført som de minimis-støtte, selv om den pågældende ordning ikke fremgår af nedenstående over-

sigt. 

 

Oversigt over forordninger: 

 

 Forordning 1408/2013 (tidligere 1535/2007) – De minimis-støtte til landbrugssektoren 

 Forordning 1407/2013 (tidligere 1998/2006) – Generel de minimisstøtte 

 Forordning 717/2014 (tidligere 875/2007) – De minimis-støtte til fiskerisektoren 

 

 

Ordning/Tilskud De minimis-forordning 

National støtte til randzoner Forordning nr. 1408/2013 

Projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling 

og forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne m.v. (LAG-

ordningen). 

Forordning nr. 1407/2013 eller 1408/2013 

Investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevare-

sektoren 

Forordning nr. 717/2014, 1407/2013 eller 1408/2013 

Tilskud til minivådområder Forordning nr. 1408/2013 

Tilskud til brun bi på Læsø Forordning nr. 1408/2013 

Målrettede efterafgrøder Forordning nr. 1408/2013 

Kompensationsordning for torskefiskere Forordning nr. 717/2014 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til ulvesikring af hegn Forordning nr. 1408/2013 

 

Støtte til reduktion af kontroludgifter for slagterier Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative 

pesticider 

Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til miljøeffektiv teknologi Forordning nr. 1407/2013 

Afdragsordning for overskudsafgifter på mælkekvoter Forordning nr. 1408/2013 
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