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1. Indledning 
Denne vejledning beskriver, hvordan du forholder dig ved overdragelse eller erhvervelse af en 
bedrift. Det gælder i forhold til din ansøgning om enkeltbetaling og husdyrpræmier, og når du 
overdrager arealer med tilsagn om miljøbetinget tilskud, tilskud til omlægning til økologisk 
jordbrug, tilskud til økologisk jordbrugsproduktion eller økologiautorisation. 
 
Du kan kun meddele producentskifte, når hele bedriften overdrages fra én landbruger til en 
anden landbruger. Hele bedriften omfatter landbrugsarealer, besætninger med dyr og drifts-
bygninger. Det gælder dog for miljøbetinget tilskud, omlægningstilskud, tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion og økologiautorisation, at du også skal meddele producentskifte ved 
overdragelse af en del af en bedrift. 
 
Overdragelsen kan foregå ved køb eller salg, til- eller bortforpagtning af ejendom eller ved 
forpagtningsophør. 
 
Producentskifteerklæringen omfatter ikke overdragelse af betalingsrettigheder. Overdragelser 
skal ske på et selvstændigt skema, som du finder i bilag 2. For at få støtte skal den samme ju-
ridiske enhed sende ansøgningen og råde over betalingsrettighederne, da CVR-nummeret er 
den helt centrale identifikation af støtteansøgeren i direktoratet. Husk, at du både skal have 
betalingsrettigheder og støtteberettiget landbrugsjord, for at få enkeltbetaling. 
 
Kapitel 1, 2 og 3 er relevante for alle ordningerne. De specifikke regler for enkeltbetalings-
ordningen, husdyrpræmier, miljøbetinget tilskud, omlægningstilskud og tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion samt økologiautorisation er beskrevet i kapitel 4 til 8. I kapitel 9 kan du 
læse hvilke forpligtelser, du skal være opmærksom på ved producentskifte i forhold til kryds-
overensstemmelse. I bilag 1 er producentskifteanmeldelse og producentskifteerklæringer for 
områderne samlet. I bilag 2 er en overdragelseserklæring. 
 
Hvornår du skal meddele producentskifte afhænger af ordningen, som vedrører dig. På side 4 
kan du finde en overordnet oversigt over, i hvilke tilfælde du skal anmelde producentskifte. 

Nyt i vejledningen 
I forhold til vejledningen, der udkom i februar 2007, er alle datoer vedr. ansøgningsfrister i 
2006 ændret til de gældende 2007 frister.  
 
I forhold til vejledningen, der udkom i maj 2005, er der sket følgende ændringer: 

• Du skal råde over et landbrugsareal i en periode på 10 måneder for at modtage en-
keltbetaling. Fra 2006 kan du anmelde enten én eller to rådighedsperioder for dine 
arealer. Anmeldelse om producentskifte gør det muligt, at du kan overdrage en hel 
bedrift i rådighedsperioden eller perioderne og alligevel få udbetalt støtte for det 
overdragede areal. 

• Ved overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal erklæringen ind-
sendes til direktoratet efter underskrift af de tre parter (overdrager, erhverver og sti-
velsesproducent). Den skal være direktoratet i hænde inden erhverver indleverer sti-
velseskartoflerne til stivelseproducenten. 

• I bilag 2 er et overdragelsesskema, som du skal bruge, når du overdrager betalings-
rettigheder. 
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2. Hvordan bruger du vejledningen og skemaerne? 
 

2.1 Sådan er vejledningen opbygget 
Vejledningen består af forklarende tekst i kapitel 1 til 8, og skemaer i bilagene. Du bør altid 
læse kapitlerne 1, 2 og 3 samt kapitlerne for de ordninger, der er relevante for dig. 
 

2.2 Krav for at få producentskiftet godkendt 
For at direktoratet kan godkende et producentskifte, skal vi have en underskrift fra både er-
hverver og overdrager. Vi sender producentskiftematerialet til den part, som har bedt om at få 
det tilsendt. Erhverver og overdrager kan selv vælge, hvem der sender materialet ind. 
 

2.3 Skemaerne 
Skemaerne i bilag 1 består af et fælles skema Anmeldelse om producentskifte samt 5 erklærin-
ger, der vedrører de enkelte ordninger (erklæring om enkeltbetaling, husdyr, stivelseskartof-
ler, miljøbetinget tilskud og økologi). Du skal udfylde og indsende anmeldelsen om produ-
centskifte eventuelt sammen med en eller flere af erklæringerne afhængig af hvilke ordninger, 
der skal anmeldes producentskifte for. Du skal udfylde og underskrive skemaer og erklærin-
ger.  
 
Der er også en Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder for moderfår, som skal be-
nyttes, hvis overdragerens præmierettigheder for moderfår skal overføres til erhververen. 
 
Skemaerne letter det administrative arbejde og sikrer, at parterne kan få fuld nytte af de mu-
ligheder, der ligger i reglerne om producentskifte. 
 
I bilag 2 er skemaet til overdragelse af betalingsrettigheder. Skema kan du også finde på 
www.dffe.dk eller du kan rekvirere det ved at kontakte Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
2.3.1 I hvilke situationer skal skemaerne i bilag 1 bruges? 
De relevante skemaer skal altid indsendes, hvis producentskiftet sker på bedrifter, hvor: 

 
• erhverver indtræder i et tilsagn om miljøbetinget tilskud 
• erhverver indtræder i et tilsagn om omlægningstilskud 
• erhverver indtræder i et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion eller  
• arealerne fortsætter i en økologiautorisation 

 
I disse tilfælde skal skemaerne også bruges ved producentskifte af en del af en bedrift. 
 
I de tilfælde, hvor hele bedriften overtages, skal skemaerne i bilag 1 også benyttes. Det gæl-
der: 

• enkeltbetalingsordningen 
• husdyrpræmier 
• stivelseskartofler 
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En hel bedrift omfatter landbrugsarealerne, besætninger med dyr og driftsbygninger. 
 
Du skal bruge skemaerne i bilag 1 ved producentskifte, hvor erhverver indtræder i overdrage-
rens rettigheder og pligter. Det gælder i forhold til enkeltbetalingsordningen, miljøbetinget 
tilskud, omlægningstilskud, tilskud til økologisk jordbrugsproduktion og økologiautorisation. 
Du skal også bruge skemaerne, hvis overdrager eller erhverver ønsker at modtage husdyrpræ-
mier. Det samme gælder ved overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler.  
  
I oversigten på næste side kan du kort orientere dig om i hvilke tilfælde, du skal bruge skema-
erne. På sidste side af hvert skema er der en kort vejledning i, hvordan du udfylder det enkelte 
skema. Derudover er det vigtigt, at du læser afsnittene i vejledningen, som vedrører den ord-
ning, der er relevant i din situation. 
 

2.4 Hvor kan du finde skemaerne? 
Du finder skemaer og vejledning på www.dffe.dk og www.pdir.dk. Du kan også kontakte Di-
rektoratet for FødevareErhverv på tlf.3395 8000 eller Plantedirektoratet på tlf.4526 3600. 
 
Skemaerne kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives og sendes udfyldt og underskrevet 
pr. brev til: 

Direktoratet for FødevareErhverv 
Landbrugsstøttekontoret 
Nyropsgade 30 
1780 København V 

 

2.5 Hvornår skal den enkelte erklæring bruges?  
 

Erklæring om  
 

 

Hele bedriften overdrages 
 

En del af bedriften overdrages 
 

Enkeltbetaling 
 

Erklæringen skal anvendes ved 
producentskifte, der sker i over-
dragers rådighedsperiode eller 
ved producentskifte før ansøg-
ningsfristen, i erhververs rådig-
hedsperiode 
 
Erklæringen skal anvendes ved pro-
ducentskifte der sker i overdragers 
eller erhververs rådighedsperiode. 
 
Erklæringen skal også anvendes ved 
overdragelse af non-food eller ener-
giafgrødekontrakt. 

 

Erklæringen kan ikke anvendes. 

Dyrkningskontrakt 
for stivelseskartof-
ler 

Erklæringen skal indsendes sna-
rest efter overdragelsen, idet 
overdragelsen ikke har virkning, 
før direktoratet har modtaget den
 

Erklæringen kan ikke anvendes. 
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Erklæringen skal anvendes ved 
overdragelse af dyrkningskontrakt 
for stivelseskartofler.  

 

Husdyrpræmie 
 

Erklæringen skal indsendes snarest 
efter overdragelsen og skal være 
modtaget i direktoratet senest 28. 
februar i året efter overdragelsen 

 

Erklæringen kan ikke anvendes. 

 

Miljøbetinget til-
skud  
 
 

 

Erklæringen skal være modtaget se-
nest 4 uger efter overdragelsestids-
punktet, jf. pkt. 3 i skemaet Anmel-
delse om producentskifte. 
 
Hvis erhverver er eller vil være 
økolog, skal erklæring om økologi 
medsendes. 

 

Erklæringen skal være modtaget 
senest 4 uger efter overdragel-
sestidspunktet, jf. pkt. 3 i ske-
maet Anmeldelse om producent-
skifte.  
Hvis erhverver er eller vil være 
økolog, skal erklæring om øko-
logi medsendes. 
 

 

Økologi 
 
 
 

Erklæringen skal være modtaget se-
nest 4 uger efter overdragelsestids-
punktet, jf. pkt. 3 i skemaet Anmel-
delse om producentskifte. 
 
 
For tilsagn om tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion gælder det, at 
erklæringen, for at få effekt for 
årets udbetaling af tilskud til økolo-
gisk jordbrugsproduktion, skal være 
modtaget i direktoratet senest 31. 
maj (jf. afsnit 7.4). 

Erklæringen skal være modtaget 
senest 4 uger efter overdragel-
sestidspunktet, jf. pkt. 3 i ske-
maet Anmeldelse om producent-
skifte. 
 
For tilsagn om tilskud til økolo-
gisk jordbrugsproduktion gælder 
det, at erklæringen, for at få ef-
fekt for årets udbetaling af til-
skud til økologisk jordbrugspro-
duktion, skal være modtaget i 
direktoratet senest 31. maj (jf. 
afsnit 7.4). 

 
Erklæring om enkeltbetaling, dyrkningskontrakt for stivelseskartofler, husdyrpræmie, Erklæ-
ring om miljøbetinget tilskud og Erklæring om økologi skal altid være vedlagt en udfyldt An-
meldelse om producentskifte.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv skal altid have besked om producentskifte af økologiske 
arealer samt om producentskifte af arealer, for hvilke der modtages det miljøbetingede til-
skud. 
 

2.6 Hvornår er producentskiftet gældende? 
Bemærk, at producentskifteerklæringen først kan gøres gældende over for Direktoratet for Fø-
devareErhverv fra det tidspunkt, hvor den er modtaget i direktoratet. Så længe erklæringen ik-
ke er modtaget, kan direktoratet med frigørende virkning udbetale de forskellige støttebeløb 
til den oprindelige ansøger eller andre, der er registrerede som berettigede til støtten. Be-
mærk, at direktoratet noterer producentskiftet med respekt af foranstående kreditorer 
(transporthavere eller udlægshavere m.fl.) med en bedre prioritet og med forbehold for statens 
modregningsret.  
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At direktoratet udbetaler støtten med frigørende virkning betyder, at vi herefter ikke er for-
pligtet til også at udbetale beløbet til erhverver. I denne situation hjælper det ikke, at erhver-
ver kan dokumentere med en postkvittering, at erklæringen er sendt til direktoratet. Hvis bre-
vet med erklæringen bliver forsinket eller går tabt under postforsendelsen, kan erklæringen 
ikke gøres gældende over for direktoratet, hvis vi i god tro udbetaler til overdrager eller andre 
berettigede. Vi anbefaler derfor, at erklæringen indsendes som anbefalet brev. Når vi har kvit-
teret for modtagelsen af det anbefalede brev, er erklæringen modtaget i direktoratet.  
 
Hvis erklæringen indsendes på telefax, anses den for modtaget, når faxen er modtaget i direk-
toratet. Husk at gemme fax-kvitteringen. 
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3. De fælles definitioner 
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 
I forbindelse med enkeltbetaling, dyrkningskontrakt for stivelseskartofler, husdyrpræmier, 
miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrug omfatter en bedrift samt-
lige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder, der drives af en producent, og 
som befinder sig inden for en medlemsstats område. Stuehuset, have og veje op til stuehuset 
betragtes ikke som en del af bedriften. 
 
I forbindelse med tilskud til økologisk jordbrugsproduktion (gammel økologi ordning) omfat-
ter en bedrift samtlige ejede og forpagtede arealer, der personligt eller i selskabsform drives 
af jordbrugeren eller dennes ægtefælle eller samlever. 
 
Produktionsenheder 
Produktionsenheder omfatter for en bedrift samtlige ejede og forpagtede arealer, alle bedrif-
tens 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 tilsva-
rende form for overdragelse af de ejendomme, arealer og produktionsenheder, der hører til 
bedriften. 
  
Overdrager 
En overdrager er en producent, som ved salg, bortforpagtning eller ved ophør med forpagtning 
overdrager retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift til en anden.  
 
Erhverver 
En erhverver er en producent, som ved køb, tilforpagtning eller ved ophør med forpagtning 
overtager retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift fra en anden.  
 
Retsgrundlaget 
Bemærk, at der gælder forskellige regler for de omtalte støtteordninger. De præcise henvis-
ninger 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 enkeltbetalingsansøgning, og 
som samtidig opfylder støttebetingelserne. De vigtigste støttebetingelser er at landbrugeren 
har støtteberettiget landbrugsjord og betalingsrettigheder. 
 
Når en bedrift overdrages til en anden landbruger kan producentskiftet meddeles ved brug af 
producentskifteerklæringen Anmeldelse om producentskifte. Denne erklæring medfører, at er-
hverver indtræder i overdragers rettigheder og pligter i forbindelse med enkeltbetalingsord-
ningen. Hvis du anmelder producentskifte, skal du også indsende Erklæring om enkeltbeta-
ling. På denne erklæring skal parterne bl.a. angive, hvem der i det pågældende ansøgningsår 
skal modtage enkeltbetaling. 
 
Et producentskifte omfatter alene overdragelse af bedriften, og ikke betalingsrettigheder. Hvis 
der også overdrages betalingsrettigheder, så skal der indsendes et særligt overdragelsesskema, 
som findes i bilag 2. Skemaet skal være direktoratet i hænde senest 24. april 2007, hvis er-
hverver vil søge om støtte for rettighederne. 
 
Krav om 10 måneders rådighedsperiode 
Det er et krav, at din bedrifts landbrugsarealer skal være til din rådighed i en 10 måneders pe-
riode for at få udbetalt støtte. Den generelle rådighedsperiode er fra 15. januar til 15. novem-
ber i ansøgningsåret.  
 
Hvis du ikke vil anvende den generelle rådighedsperiode kan du vælge en anden eller to rå-
dighedsperioder. Dine rådighedsperioder kan dog tidligst starte 1. september forud for ansøg-
ningsåret og senest 21. april i ansøgningsåret. Du kan læse mere i Vejledning om enkeltbeta-
ling 2007, fra december 2006.  
 
Ved producentskifte kan forskellige rådighedsperioder have betydning for erhververs mulig-
hed for at søge om støtte under enkeltbetalingsordningen. Hvis du har valgt to rådighedsperi-
oder for dine arealer i 2007, og du erhverver nye arealer efter ansøgningsfristen, som måske 
også følger to rådighedsperioder, så skal du være opmærksom på følgende: 
 

• Der må ikke være overlap på rådighedsperioden for den enkelte mark fra år til år 
• Hvis der fx er overlap på de rådighedsperioder, der er valgt i 2007, og de rådigheds-

perioder, der vælges i 2008, vil der ikke kunne udbetales støtte for de arealer i 2008  
 
Dette er vigtigt, da der kun udbetales enkeltbetaling til de arealer, der falder under rådigheds-
periode for et af årene. Det er ikke muligt at anmelde mere end to rådighedsperioder. Hvis du 
anmelder tre rådighedsperioder, modtager du ikke støtte for det areal, der er omfattet af den 
tredje rådighedsperiode. 
 
Producentskifte og afhændelse af husdyrhold 
Ved producentskifte af bedrifter med husdyrhold, skal husdyrholdet være afhændet på over-
dragelsestidspunktet, eller følge med i overdragelsen. 
 
Producentskifte ved oprettelse eller ophør af selskaber og interessentskaber 
Hvis du danner et selskab eller interessentskab, som erhverver hele din bedrift i din rådig-
hedsperiode, kan du meddele producentskifte. Dermed indtræder selskabet eller interessent-
skabet i din rådighedsperiode. Det samme gælder, hvis du får overdraget en hel bedrift fra et 
selskab eller interessentskab i rådighedsperioden, fordi dette ophører med at eksistere. Her 
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kan du indtræde i selskabets eller interessentskabets rådighedsperiode, hvis du får overdraget 
hele selskabets eller interessentskabets bedrift. Dette er vigtigt, fordi et selskab eller 
interessentskab er en selvstændig juridisk enhed, der eksisterer separat fra en enkeltperson, 
der deltager i selskabet eller interessentskabet. 
 
 

4.1 Producentskifte inden ansøgningsfristen  
Hvis du overdrager en hel bedrift og betalingsrettigheder inden ansøgningsfristen kan erhver-
ver medtage det overdragede areal i sin ansøgning om enkeltbetaling. Erhverver får på den 
baggrund udbetalt støtten. Det har ingen betydning, at bedriftens arealer forud for overdragel-
sen har været bortforpagtet til tredje part.  
 
Hvis overdragelsen sker efter starten af erhververs rådighedsperiode, så betyder producent-
skifteerklæringen, at overdrager anses for at have påbegyndt rådighedsperioden for det over-
dragede areal på vegne af erhverver. 
 
Erhverver har således mulighed for at angive en rådighedsperiode for den samlede bedrift, der 
starter før overdragelsestidspunktet. Men den sammenfaldende rådighedsperiode kan tidligst 
starte ved udløb af overdragers forudgående rådighedsperiodes udløb. 
 
For at lette sagsbehandlingen anbefaler vi, at Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om 
enkeltbetaling ved producentskifte før ansøgningsfristen indsendes sammen med erhververs 
ansøgning om enkeltbetaling. 
 
Du skal være opmærksom på, at hvis erhverver ønsker at medtage det overdragede areal i sin 
ansøgning om enkeltbetaling, skal overdrager trække en eventuel allerede indsendt ansøgning 
om enkeltbetaling tilbage.   
 
Eksempel 
 
Landbruger A sælger hele sin bedrift til landbruger B med overtagelse den 1. marts.  
 
B ønsker at følge den generelle 10 måneders rådighedsperiode, der er fastsat til den 15. januar – 
15. november. B vælger derfor sammen med sin ansøgning om enkeltbetaling at indsende Anmel-
delse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling.  
 
Ved at indsende en producentskifteerklæring og Erklæring om enkeltbetaling behøver B ikke at 
rykke starttidspunktet for sin rådighedsperiode, selvom den overdragede bedrift ikke var til B’s 
rådighed den 15. januar.  
 
Det skyldes, at A anses at have opfyldt rådighedsforpligtelsen på vegne af B i perioden 15. januar 
til 28/29. februar.  
 
B kan herefter medtage det overdragede areal i sin enkeltbetalingsansøgning og få udbetalt støtte 
til sin samlede bedrift. 
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4.2 Producentskifte efter ansøgningsfristen 
Hvis overdrager har indsendt ansøgning om enkeltbetaling 
Ved producentskifte efter ansøgningsfristen opretholdes ansøgningen for den overdragede be-
drift som en selvstændig ansøgning. Ansøgningen for det pågældende år lægges altså ikke 
sammen med den ansøgning, som erhverver eventuelt allerede har sendt ind. En betingelse for 
at få støtte til alle arealer er, at ansøger i det efterfølgende ansøgningsår skal samle alle area-
ler på to rådighedsperioder. Dette er fx relevant for ansøgere, der ved anmeldelse af produ-
centskifte kommer til at råde over to bedrifter, som begge er omfattet af en ansøgning om en-
keltbetaling med mere end én rådighedsperiode. 
 
Overdrager kan på Erklæring om enkeltbetaling bestemme, at støtten udbetales til erhverver. 
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.  
 
Selvom der indsendes en producentskifteerklæring, vil enkeltbetalingen blive udbetalt til 
overdrager. 
 
Producentskifteerklæringen og Erklæring om enkeltbetaling skal være modtaget af direktora-
tet inden tidspunktet for udbetaling for at have virkning i forhold til støtte efter enkeltbeta-
lingsordningen. 
 
Hvis parterne aftaler, at betalingsrettighederne skal overdrages, skal direktoratet underrettes 
ved brug af en særlig overdragelsesformular, som du finder i bilag 2.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A sælger hele sin bedrift på 100 ha til Landbruger B, der overtager 1. maj. Landbru-
ger A overdrager samtidig sine 100 betalingsrettigheder til Landbruger B. 
 
A og B har aftalt, at B skal overtage A’s betalingsrettigheder og at B skal have udbetalt støtten for 
arealerne. 
 
A og B indsender derfor en producentskifteerklæring, hvorved B overtager alle forpligtelser og 
rettigheder ved opfyldelse af støttebetingelserne for de overdragede arealer. På Erklæring om en-
keltbetaling angiver de, at støtten skal udbetales til B. 
 
B vil herefter få udbetalt enkeltbetaling i 2007, hvis der ikke er en tredjepart, der har en bedre 
retsstilling. 
 
Overdragelsen af betalingsrettighederne er ikke omfattet af producentskifteerklæringen. 
 
A indsender også en overdragelsesformular for at overdrage betalingsrettighederne. Hermed bliver 
det meddelt, at de tildelte betalings- og udtagningsrettigheder overføres fra A til B. 
 
Først efter overdragelsen af betalingsrettighederne kan B udnytte betalingsrettighederne i sin an-
søgning om enkeltbetaling i 2008.  
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Hvis overdrager ikke har indsendt ansøgning om enkeltbetaling 
Hvis overdrager ikke har indsendt en ansøgning om enkeltbetaling, og en hel bedrift overdra-
ges efter ansøgningsfristen, så kan erhverver frem til tirsdag den 21. maj 2007 indsende en 
forsinket ansøgning om enkeltbetaling sammen med producentskifteerklæringen. 
  
Producentskifteerklæringen skal indsendes, fordi erhverver ikke kan opfylde rådighedsperio-
den for det overdragede areal. Det skyldes, at overdragelsen sker efter 24. april, som er sidste 
dag for start af rådighedsperioden. Ved at indsende en producentskifteerklæring anses over-
drager for at have opfyldt rådighedsperioden for det overdragede areal på erhververs vegne.  
 
Husk i øvrigt 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 
 
Hvis du vil udnytte betalingsrettigheder i ansøgningsåret skal de overdrages inden ansøg-
ningsfristen 24. april.  
 
Enkeltbetalingen for 2007 nedsættes med 1 % pr. arbejdsdag, og eventuelle koblede støtter 
nedsættes med 1 % pr. arbejdsdag, som ansøgningen er kommet for sent i forhold til ansøg-
ningsfristen 24. april 2007.  
 
Hvis ansøgningen om enkeltbetaling modtages i direktoratet efter 16. maj 2006 udbetales der 
ikke enkeltbetaling.  
 
Erhverver kan herefter angive den ønskede rådighedsperiode for sin samlede bedrift, og der 
kan udbetales støtte for det overdragede areal med fradrag for overskridelse af ansøgningsfri-
sten. 
 
Eksempel 1 
 
Den 1. maj 2007 sælger Landbruger A hele sin bedrift på 100 ha og overdrager samtidig 100 beta-
lingsrettigheder til Landbruger B.  
 
Landbruger A har ikke indsendt en ansøgning om enkeltbetaling for 2007. Det betyder, at land-
bruger B ikke har mulighed for at få støtte for sine nyerhvervede arealer fra A, da B ikke rådede 
over rettigheder svarende til arealets størrelse på tidspunktet for ansøgningsfristen.  
 
Derfor må B vente til 2008 før han kan søge på de 100 ha, som han har erhvervet fra A. 
 
Eksempel 2 
 
Hvis Landbruger A derimod havde indsendt en ansøgning 1. maj 2007 og havde valgt at sælge he-
le sin bedrift på 100 ha den 3. maj, ville det have været muligt for Landbruger B at få støtte.  
 
Da overdragelsen af den 100 ha store bedrift sker efter sidste dag for rådighedsperiodens start ind-
sender B en producentskifteerklæring, da A anses for at have opfyldt rådighedsperioden på B’s 
vegne.  
 
I december 2007 modtager B støtte for sine arealer i begge ansøgninger. Dog er der trukket 8 % af 
støtten for de overdragede arealer på 100 ha, fordi ansøgningen for disse overdragede arealer blev 
indsendt 8 arbejdsdage for sent.  
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I 2008 skal B indsende en samlet ansøgning om enkeltbetaling for den samlede bedrift 
 
 

4.3 Overdragelse af en del af en bedrift 
Overdragelse af en del af en bedrift inden ansøgningsfristen 
I enkeltbetalingsordningen er det ikke muligt, at anmelde producentskifte ved overdragelse af 
en del af en bedrift. Dette indebærer bl.a., at erhverver ikke kan indtræde i overdragers rådig-
hedsperiode. 
 
Erhverver kan derfor kun få udbetalt støtte for det overdragede areal, hvis erhververs rådig-
hedsperiode tidligst starter ved datoen for overdragelsen. Hvis dette ikke er muligt, vil parter-
ne ikke kunne modtage støtte for arealet i det pågældende ansøgningsår.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A ejer en bedrift på 10 ha. A sælger 5 ha til Landbruger B med overdragelse den 1. 
marts.  
 
Da der er tale om en overdragelse af en del af en bedrift, kan der ikke meddeles producentskifte.  
 
Landbruger B kan da tidligst starte sin rådighedsperiode på overtagelsestidspunktet den 1. marts, 
hvis B ønsker at modtage støtte for sine evt. eksisterende arealer og sine nyerhvervede 5 ha.  
 
På ansøgningsskemaet om enkeltbetaling anfører B derfor en rådighedsperiode for samtlige ejede 
og forpagtede arealer, der starter den 1. marts. 
 
B kan vælge en anden rådighedsperiode alene for de nye 5 ha. 
 
I december 2007 vil B kunne få udbetalt støtte til de overdragede arealer. 
 
Bemærk, at såfremt B ønskede at følge den generelle rådighedsperiode fra 15. januar – 15. no-
vember – kunne B ikke modtage støtte for de overdragede 5 ha.  
 
 
 
Overdragelse af en del af en bedrift efter den 24. april 2007 
Overdrages en del af en bedrift efter 24. april, men før udløbet af overdragers rådighedsperio-
de, kan hverken overdrager eller erhverver opfylde kravet om en 10 måneders rådighedsperio-
de. Det skyldes, at overdragelsen er sket efter 24. april, som er sidste dag for rådighedsperio-
dens start.  
 
Parterne vil derfor miste retten til enkeltbetaling for det overdragede areal i det pågældende 
ansøgningsår.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A har en bedrift på 10 ha. A sælger 5 af de 10 ha til Landbruger B med overdragelse 
den 1. maj.  
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Det er ikke muligt at indsende en producentskifteerklæring, da der er tale om overdragelse af en 
del af en bedrift. 
 
Såfremt parterne i handlen ønsker at sikre støtten i handelsåret, kan parterne vælge en overtagel-
sesdato, der ligger efter udløb af overdragers rådighedsperiode. Alternativt kan parterne fastholde 
en juridisk overtagelsesdag i rådighedsperioden, men samtidig lade overdrager forpagte arealerne 
af erhverver indtil rådighedsperiodens udløb. Herved får overdrager støtte forudsat, at der er ind-
sendt en rettidig ansøgning. 
 

 

4.4 Overdragelse af en non-food kontrakt, kontrakt for energiafgrøder og 
dyrkningskontrakt for stivelseskartofler 
4.4.1 Non-food 
Hvis overdrager har indgået en non-food kontrakt med en opkøber, er det muligt for erhverver 

verdragelse af non-food kontrakt før ansøgningsfristen 
n erhverver medtage det over-

 

vis overdragelsen af et non-food areal sker før starten af erhververs rådighedsperiode, kan 

vis overdragelsen sker efter starten af erhververs rådighedsperiode skal der meddeles produ-

verdrager og erhverver skal samtidig med producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af 

rhverver kan herefter benytte det overdragede non-food areal til opfyldelse af sin udtag-

rklæringen om enkeltbetaling med opkøbers underskrift skal være modtaget af direktoratet 

at overtage non-food kontrakten. 
 
O
Overdrages en bedrift i sin helhed inden ansøgningsfristen ka
dragede areal i sin enkeltbetalingsansøgning. Erhverver får på baggrund af denne ansøgning
udbetalt støtte for samtlige arealer.  
 
H
erhverver sammen med overdrager og opkøber underskrive og indsende en overtagelseserklæ-
ring (NF-blanket 5). Ved indsendelse af overtagelseserklæringen overtager erhverver den non-
food kontrakt, der er indgået af overdrager. Overtagelseserklæringen NF-blanket 5 findes i 
vejledningen Kontraktpligtige non-food afgrøder – vejledning og blanketter til producenter 
udgivet februar 2005. 
 
H
centskifte ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt Erklæring om enkeltbetaling. 
Dette gælder kun ved overdragelse af en hel bedrift. Ved meddelelse af producentskifte anses 
overdrager at have påbegyndt rådighedsperioden for det overdragede areal på vegne af er-
hverver.  
 
O
non-food kontrakten fra overdrager til erhverver ved at indsende Erklæring om enkeltbetaling. 
Bemærk, at opkøber med sin underskrift på erklæringen skal godkende, at non-food kontrak-
ten overdrages.  
 
E
ningspligt. 
 
E
inden tidspunktet for udbetaling for at have virkning i forhold til støtte efter enkeltbetalings-
ordningen. 
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Overdragelse af non-food kontrakt efter ansøgningsfristen 
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en non-food kontrakt over-
drages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkelt-
betaling. 
 
Overdrager og erhverver skal samtidig med producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af 
non-food kontrakten fra overdrager til erhverver ved at indsende Erklæring om enkeltbetaling. 
Bemærk, at opkøber med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling skal godkende, at 
non-food kontrakten overdrages. 
 
Overdrager er som udgangspunkt berettiget til enkeltbetaling, og den overdragne bedrift op-
retholdes det pågældende år som en selvstændig bedrift. Et overdraget non-food areal kan ik-
ke benyttes som et udtaget areal i erhververs eventuelle eksisterende bedrift. 
 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling med opkøbers underskrift skal 
være modtaget af direktoratet inden tidspunktet for udbetaling for at have virkning i forhold 
til støtte efter enkeltbetalingsordningen.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A ejer 100 ha og råder over 100 betalingsrettigheder, hvoraf 8 er udtagningsrettighe-
der. Landbruger A dyrker 8 ha med non-food raps og opfylder dermed sin udtagningspligt. Der er 
indgået kontrakt med en opkøber.  
 
Den 1. maj sælger A hele sin bedrift til landbruger B. B ønsker at drive bedriften videre – og 
overtage kontrakten med de 8 ha med non-food raps.  
 
Da B ikke kan opfylde 10 måneders rådighedsperioden for de overdragede arealer, indsender B en 
producentskifteerklæring, hvorved landbruger A opfylder rådighedsperioden for B forud for over-
dragelsen af bedriften.  
 
For at overtage non-food kontrakten aftaler B sammen med A og opkøber, at kontrakten overdra-
ges fra A til B. På Erklæring om enkeltbetaling accepterer opkøber med sin underskrift, at non-
food kontrakten overdrages.  
 
B har herefter overtaget den indgåede non-food kontrakt, og de 8 ha non-food raps vil kunne be-
nyttes til at opfylde udtagningsforpligtelsen for den overdragede bedrift på 100 ha. 
 
 
4.4.2 Energiafgrøde kontrakt 
Hvis overdrager har indgået en kontrakt om produktion af energiafgrøder med en førsteforar-
bejder, kan denne kontrakt overdrages til en erhverver. 
 
Overdragelse af energiafgrødekontrakt før ansøgningsfristen 
Hvis overdragelsen af et areal med energiafgrøder sker før starten af erhververs rådighedspe-
riode, kan den nye producent (erhverver) sammen med den tidligere producent (overdrager) 
og førsteforarbejder underskrive og indsende en overtagelseserklæring (blanket 5). Overtagel-
seserklæringen findes i Støtte til energiafgrøder – vejledning og blanketter for producenter fra 
februar 2005.  
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Ved indsendelse af overtagelseserklæringen overtager erhverver den energiafgrødekontrakt, 
der er indgået af overdrager.  
 
Hvis overdragelsen sker efter starten af erhververs rådighedsperiode, kan der meddeles pro-
ducentskifte ved at indsende en producentskifteerklæring. Dette gælder kun ved overdragelse 
af en hel bedrift.  
 
Ved meddelelse om producentskifte anses overdrager at have påbegyndt rådighedsperioden 
for det overdragede areal på vegne af erhverver. Overdrager og erhverver kan samtidig med 
producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af energiafgrødekontrakten fra overdrager til 
erhverver ved at indsende Erklæring om enkeltbetaling. Bemærk, at førsteforarbejder med sin 
underskrift på Erklæring om enkeltbetaling skal godkende, at energiafgrødekontrakten over-
drages.  
 
Overdragelse af energiafgrødekontrakt efter ansøgningsfristen 
I forbindelse med producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en energiaf-
grødekontrakt overdrages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt 
Erklæring om enkeltbetaling.  
 
Overdrager og erhverver skal samtidig med producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af 
energiafgrødekontrakten fra overdrager til erhverver ved at indsende Erklæring om enkeltbe-
taling. Bemærk, at førsteforarbejder med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling skal 
godkende, at energiafgrødekontrakten overdrages.  
 
Overdrager bevarer dog retten til enkeltbetaling og støtte til energiafgrøder, medmindre over-
drager overfører retten til støtte til erhverver ved at angive dette på Erklæring om enkeltbeta-
ling. 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.  
 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling skal være modtaget af direkto-
ratet inden tidspunktet for udbetaling for at have virkning i forhold til støtte efter enkeltbeta-
lingsordningen.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A ejer 100 ha, hvoraf 10 ha dyrkes med en energiafgrøde. Der er indgået en energiaf-
grødekontrakt med en førsteforarbejder.  
 
Den 1. maj sælger A hele sin bedrift til Landbruger B.  
 
B ønsker at drive bedriften videre – og overtage energiafgrødekontrakten for de 10 ha med energi-
afgrøder.  
 
Da B ikke kan opfylde den 10 måneders rådighedsperiode for de overdragede arealer, indsender B 
en producentskifteerklæring, hvorved landbruger A opfylder rådighedsperioden for B forud for 
overdragelsen af bedriften.  
 
For at overtage energiafgrødekontrakten aftaler B sammen med A og førsteforarbejder, at kontrak-
ten overdrages fra A til B. På Erklæringen om enkeltbetaling accepterer opkøber med sin under-
skrift, at energiafgrødekontrakten overdrages.  
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B overtager herefter den indgåede kontrakt for energiafgrøder, og de 10 ha med en energiafgrøde 
vil kunne leveres til førsteforarbejderen, og der vil udbetales tillægsstøtte for arealet med energi-
afgrøder.  
 
 
4.4.3 Dyrkningskontrakt for stivelseskartofler 
 
Overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler før ansøgningsfristen 
Hvis en overdragelse af en dyrkningskontrakt for stivelseskartofler sker før ansøgnings- og 
ændringsfristen, og der ikke er indsendt en ansøgning til direktoratet, ordnes overdragelsen 
alene mellem de tre parter (overdrager, erhverver og stivelsesproducent).  
 
Er overdragers ansøgning derimod indsendt før ansøgnings- og ændringsfristen skal overdra-
ger, erhverver og stivelsesproducent underskrive og indsende en Erklæring om dyrkningskon-
trakt for stivelseskartofler. 
 
Ved indsendelse af Erklæring om dyrkningskontrakt for stivelseskartofler overtager erhverver 
den dyrkningskontrakt som overdrager har indgået med stivelsesproducenten.  
 
Bemærk at den dyrknings kontrakt, som overdrager har indgået med stivelsesproducenten, 
skal overdrages til erhverver, inden sidstnævnte kan indlevere stivelseskartofler til stivelses-
producenten. 
 
Overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler efter ansøgningsfristen 
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en dyrkningskontrakt over-
drages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt Erklæring om dyrk-
ningskontrakt for stivelseskartofler.  
 
Overdrager og erhverver skal i forbindelse med producentskiftet overdrage dyrkningskontrak-
ten fra overdrager til erhverver. Det gøres ved at indsende Erklæring om dyrkningskontrakt 
for stivelseskartofler. Bemærk, at stivelsesproducenten med sin underskrift på Erklæring om 
dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal godkende overdragelsen af dyrkningskontrakten 
for stivelseskartofler.  
 
Overdrager bevarer dog retten til enkeltbetaling og støtte til dyrkning af stivelseskartofler, 
medmindre overdrager overfører retten til støtte til erhverver ved at angive dette på Erklæring 
om enkeltbetaling. Udbetaling af støtte til erhverver er betinget af, at der ikke er en tredje-
mand, der har en bedre retsstilling i udbetaling af overdragers støtte.  
 
Eksempel 
 
Landbruger A ejer 20 ha, der er dyrket med stivelseskartofler. Der er indgået en dyrkningskon-
trakt for stivelseskartofler med en stivelsesproducent.  
 
Den 1. maj sælger A hele sin bedrift til Landbruger B.  
 
B ønsker at drive bedriften videre – og overtage dyrkningskontrakten for stivelseskartofler på de 
20 ha.  
 
For at overtage dyrkningskontrakten for stivelseskartofler aftaler B sammen med A og stivelses-
producenten, at kontrakten overdrages fra A til B. På Erklæringen om dyrkningskontrakt for sti-
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velseskartofler accepterer stivelsesproducenten med sin underskrift, at dyrkningskontrakten for 
stivelseskartofler overdrages.  
 
B overtager herefter den indgåede dyrkningskontrakt for stivelseskartofler, og de 20 ha med sti-
velseskartofler vil kunne leveres til stivelsesproducenten, når Erklæringen om dyrkningskontrakt 
for stivelseskartofler er modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
 

4.5 Hvad betyder et producentskifte i øvrigt for enkeltbetalingen? 
Overdragers eventuelle bødeansvar fra før overdragelsen, vil fortsat blive rettet mod overdra-
ger, selvom et strafbart forhold først bliver opdaget efter overdragelsen. 
 
Administrative sanktioner, fx som følge af arealafvigelser, vil fortsat indgå ved beregning af 
støtten, uanset om det er overdrager eller erhverver, der bærer skylden. Ved krydsoverens-
stemmelse kan der ske støttenedsættelse, hvis der konstateres overtrædelser. Tidspunktet for 
overdragelsen samt tidspunktet for en eventuel krydsoverensstemmelseskontrol er i disse til-
fælde vigtige for, overfor hvem kravet rejses.  
 
Fra det tidspunkt hvor Direktoratet for FødevareErhverv har registreret producentskiftet, vil 
eventuelle breve om ansøgningen om enkeltbetaling blive sendt til erhverver. Hvis Direktora-
tet for FødevareErhverv modtager erklæringen inden udgangen af november, vil næste års for-
trykte ansøgningsskema og vejledning mv. for den overdragne bedrift blive sendt til erhver-
ver. Efter 1. december er det normalt ikke længere muligt at ændre de fortrykte ansøgnings-
skemaer for det følgende år. 
 
Så længe direktoratet for FødevareErhverv ikke har modtaget erklæringen, kan direktoratet 
med frigørende virkning udbetale enkeltbetalingen til overdrager, jf. side 4 i afsnittet Hvornår 
er producentskiftet gældende. 
 

4.6 Mere information 
Du kan få mere information om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling 2007 
udgivet i december 2006. Denne vejledning kan du finde på www.dffe.dk. 
 
Spørgsmål om enkeltbetalingsordningen og producentskiftet kan rettes til Landbrugsstøttekon-
toret i Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 33 95 80 00 
eller landbrugsstotte@dffe.dk. 
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5. Producentskifte ved husdyrpræmier 
Hvis du ved overtagelsen af en bedrift ikke kan overholde en holdeperiode, men ønsker at 
modtage præmie for de pågældende dyr skal du bruge Anmeldelse om producentskifte og Er-
klæring om husdyrpræmie.  
 
Bemærk at overdragerens præmierettigheder for moderfår ikke længere overføres automatisk 
til erhververen ved producentskifte. Hvis overdragerens præmierettigheder skal overføres til 
erhververen, skal parterne derfor udfylde og indsende Meddelelse om overdragelse af præmie-
rettigheder for moderfår. 
 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om husdyrpræmie skal kun anvendes ved over-
dragelse af en hel bedrift. Herved forstås overdragelse af alle bedriftens produktionsenheder, 
herunder tilknyttede forpagtede arealer. Producentskifter, hvor det juridiske grundlag for virk-
somheden ændres, fx ved I/S, A/S og Aps. etc., betragtes dette også som en hel bedrift. Derfor 
skal anmeldelsen også skal indsendes i disse situationer. 
 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om husdyrpræmie skal altid indsendes, hvis en 
af følgende situationer gør sig gældende: 

- Overdrager har søgt om moderfårspræmier inden overdragelsen 
- Hvis dyrs holdeperioder pga. overdragelsestidspunktet bliver delt mellem overdrager og 

erhverver 
 

5.1 Producentskiftet 
Støtte efter husdyrpræmieordningerne betragtes som en personlig simpel fordring. Det bety-
der, at retten til husdyrpræmier som udgangspunkt tilkommer den, der på ansøgningstidspunk-
tet råder over bedriften. Retten til støtten er betinget af, at alle støttebetingelserne efterføl-
gende bliver opfyldt. 
 
Erhververen kan overtage retten til husdyrpræmierne, hvis overdragelsens parter indsender 
Erklæring om husdyrpræmie. Producenten, der modtager præmien, bliver sanktioneret for 
eventuelle fejl på det pågældende dyr. 
 

5.2 Erhverver har egen bedrift udover den overdragne bedrift 
Hvis erhverver har egen bedrift med husdyrpræmier, udover den overdragne bedrift, vil de to 
bedrifter i overdragelsesåret blive betragtet hver for sig angående husdyrpræmier. 
 

5.3 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. 
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5.4 Yderligere information 
For yderligere information om husdyrpræmieordningerne henvises til Vejledning om handyr-
præmie for tyre og stude samt Vejledning om præmie for moderfår, der udgives hvert år af Di-
rektoratet for FødevareErhverv. 
 
Spørgsmål om husdyrpræmieordningerne og producentskifte kan rettes til Landbrugsstøtte-
kontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8000. 
6. Producentskifte ved miljøbetinget tilskud  
Direktoratet for FødevareErhverv skal altid have besked ved overdragelse af arealer, som er 
omfattet af tilsagn om miljøbetinget tilskud. Dette gælder både ved overdragelse af en hel el-
ler en del af en bedrift, hvorpå der hviler en forpligtelse i forbindelse med et tilsagn om mil-
jøbetinget tilskud.  
 

6.1 Erklæring om producentskifte 
Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet 
Hvis erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, så skal Anmeldelse om producentskifte ved-
lagt Erklæring om miljøbetinget tilskud være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv se-
nest 4 uger efter overdragelsestidspunktet, jf. punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte. For 
økologer tillige Erklæring om økologi pkt. 1, 2 og evt. pkt. 3 (hvis du ikke i forvejen har øko-
logisk autorisation). Dette gælder uanset, om der overdrages en hel bedrift eller en del heraf. 
 
Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes 
Hvis fristen på 4 uger for indsendelse ikke overholdes, godkender Økologistøttekontoret i Di-
rektoratet for FødevareErhverv normalt ikke producentskiftet af tilsagnet om miljøbetinget til-
skud. Dette vil normalt medføre, at overdrager skal betale udbetalt tilskud tilbage for det are-
al, som ikke længere er omfattet af overdragers tilsagn. Direktoratet kan i særlige tilfælde di-
spensere fra indsendelsesfristen, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom. 
 
Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver 
Hvis erhverver ønsker at indtræde i et tilsagn om miljøbetinget tilskud til de overdragne area-
ler, så erklærer erhverver ved sin underskrift på erklæringen at være bekendt med betingelser-
ne for at modtage tilskuddet og overtage ansvaret for driften af arealerne fra overdragelses-
tidspunktet. 
 
Hvis erhverver ikke vil overtage tilsagnet, skal direktoratet orienteres per brev 
Erhverver har ingen pligt til at overtage tilsagnet om miljøbetinget tilskud ved producentskif-
te. Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdra-
gelse af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse 
om miljøbetinget tilskud. 
 
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet om miljøbetinget tilskud, skal overdrager sna-
rest underrette direktoratet skriftligt om overdragelsen af arealet. Fx hvis et areal udgår af til-
sagnet i forbindelse med salg, og tilsagnet ikke overtages. Direktoratet vil da træffe afgørelse 
om, hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af evt. udbetalt tilskud.  
 
Vær opmærksom på, at hvis overdrager eller erhverver er økolog, skal Erklæring om økologi 
altid udfyldes og indsendes, da Plantedirektoratet skal have besked om overdragelsen af area-
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lerne. Direktoratet for FødevareErhverv vil sørge for, at Plantedirektoratet modtager kopi af 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om økologi.  
 
 

6.2 Regler for overdragelse af tilsagn 
Ved producentskifte indtræder erhverver altid i eksisterende tilsagn for de overdragne arealer. 
Dermed overtager erhverver resttilsagnet med de rettigheder og pligter, der er for den resteren-
de forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.  
 
Der kan ikke samtidig på en bedrift være tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion 
under den tidligere økologiordning og tilsagn om tilskud til miljøbetinget tilskud. Hvis er-
hverver har et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under den tidligere ord-
ning, så er det en betingelse, for at direktoratet kan godkende producentskiftet, at erhverver 
ved indgivelse af producentskifteerklæring forpligter sig til at søge om omdannelse af sit eksi-
sterende tilsagn, når det igen bliver muligt at søge om tilsagn under det nye landdistriktspro-
gram 2007-2013. Direktoratet vil kontakte ansøger, når det bliver muligt at søge omdannelse. 
 
Direktoratet kan tillade, at erhverver alligevel ikke søger den nævnte omdannelse, hvis er-
hverver kan dokumentere, at omdannelsen medfører nye forpligtelser for erhverver, som er-
hverver ikke med rimelighed kunne forudse på det tidspunkt, hvor erhverver påtog sig forplig-
telsen til omdannelse. 
 
Reglerne for omdannelse af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion fremgår af 
bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1483 af 14. 
december 2006.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud til øko-
logisk jordbrugsproduktion omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis: 
omdannelsen indebærer klare fordele for miljøet eller naturen, og 
den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt. 
 
Ved et producentskifte indtræder erhverver i et eksisterende tilsagn. Ønsker du at søge til are-
aler, som ikke er omfattet af producentskiftet, skal dette gøres på et særskilt skema. Dette 
skema bliver tilgængeligt på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside når ansøgnings-
perioden for 2008 er fastlagt.  
 
Når producentskiftematerialet er blevet behandlet, giver direktoratet besked til overdrager og 
erhverver om, hvorvidt producentskiftet af tilsagnet kan godkendes. 
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Hvad sker der med tilsagn, når arealer overdrages? 
Erhververs tilsagn hører under  

Økologisk jord-
brugsproduktion 

 
Miljøbetinget til-
skud og omlæg-
ningstilskud 
 

Ikke tilsagn i forvejen 

 
Overdragers til-
sagn hører under 
miljøbetinget til-
skud 
 
 

 
Erhverver indtræder 
i overdragers til-
sagn for de over-
dragne arealer og 
søger ved først-
kommende mulig-
hed om omdannelse 
af eksisterende til-
sagn til økologisk 
jordbrugsprodukti-
on. 
 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn 
for de overdragne 
arealer 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn for 
de overdragne arealer 

 
 

6.3 Producentskifte af tilsagn for et selskab eller interessentskab 
Både overdrager og erhverver skal være opmærksomme på, at det ved producentskifte af area-
ler, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er de tegningsbe-
rettigede, som skal underskrive Erklæring om miljøbetinget tilskud. For økologer også Erklæ-
ring om økologi. 
 
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer, så det kom-
mer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte. 
 
 

6.4 Udbetaling af tilskud 
Direktoratet gør opmærksom på, at der kun kan udbetales miljøbetinget tilskud 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.  
 
Miljøbetinget tilskud betragtes som en personlig simpel fordring. Det betyder, at retten til til-
skuddet som udgangspunkt tilkommer den, der på tidspunktet for indsendelse af den årlige 
indberetning retmæssigt råder over bedriften, og som har indsendt indberetningen. Retten til 
tilskuddet er betinget af, at alle støttebetingelser efterfølgende bliver opfyldt. 
 
Så længe direktoratet ikke har modtaget erklæringen, kan der med frigørende virkning udbeta-
les tilskud til overdrager, jf. afsnittet Hvornår er producentskiftet gældende. 
 
Ved producentskifte af et tilsagn om miljøbetinget tilskud erklærer overdrager ved sin under-
skrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer 
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udbetales til erhverver. Overdragelse af retten til miljøbetinget tilskud skal dog ske med re-
spekt af foranstående kreditorer mv. 
 

6.5 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 udbe-
talte tilskud til arealerne - også for den periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, 
hvis erhverver ikke overholder forpligtelserne i tilsagnsperioden. Der kræves maksimalt tilba-
gebetaling for 5 år. 
 
Hvis autorisationen af en bedrift til økologisk jordbrugsproduktion bortfalder, men tilsagns-
haver stadig opfylder betingelserne for at modtage det miljøbetingede tilskud, vil direktoratet 
ikke kræve tilbagebetaling af udbetalte miljøbetingede tilskud. 
 

6.6 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 8000 eller okologistot-
te@dffe.dk. 
 
For yderligere information om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion henvises til Vej-
ledning om økologisk jordbrugsproduktion, der udgives af Plantedirektoratet. Spørgsmål ved-
rørende de økologiske avlsregler og autorisation kan rettes til Sektor for Økologi i Plantedi-
rektoratet, tlf. 4526 3600 eller sok@pdir.dk. 
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7. Producentskifte ved omlægningstilskud og tilskud til økolo-
gisk jordbrugsproduktion  
Direktoratet for FødevareErhverv skal altid have besked ved overdragelse af økologisk jord-
brugsbedrift. Dette gælder både ved overdragelse af en hel eller en del af en bedrift, hvor der 
hviler en forpligtelse i forbindelse med et tilsagn om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion, eller der blot er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion.  

 

7.1 Erklæring om producentskifte 
Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagn om omlægningstil-
skud/tilskud til økologisk jordbrugsproduktion 
Hvis det overdragne areal er omfattet af et tilsagn om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion, og erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, så skal Anmeldelse om 
producentskifte vedlagt Erklæring om økologi være modtaget i direktoratet senest 4 uger efter 
overdragelsestidspunktet, jf. punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte. Det gælder uanset, om 
der overdrages en hel bedrift eller en del heraf. 
 
Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes 
Hvis fristen på 4 uger ikke overholdes, godkender Økologistøttekontoret i Direktoratet for 
FødevareErhverv normalt ikke producentskiftet af tilsagnet om tilskud. Dette vil normalt med-
føre, at overdrager skal betale udbetalt tilskud tilbage for det areal, som ikke længere er om-
fattet af overdragers tilsagn. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra indsendelsesfri-
sten, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom. 
 
Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver 
Hvis erhverver ønsker at indtræde i et tilsagn om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion til de overdragne arealer, så erklærer erhverver ved sin underskrift at væ-
re bekendt med betingelserne for at modtage tilskuddene og overtage ansvaret for driften af 
arealerne fra overdragelsestidspunktet.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv vil sørge for, at Plantedirektoratet modtager kopi af Anmel-
delse om producentskifte og Erklæring om økologi.  
 
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet, eller tilsagnet er udløbet 
Erhverver har ingen pligt til at overtage tilsagnet om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion. Det er op til overdrager og erhverver, om der i aftalen om overdragelse 
af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse om 
omlægningstilskud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion.  
 
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet, skal overdrager snarest muligt underrette di-
rektoratet om overdragelsen af arealet. Hvis et areal fx udgår af tilsagnet ved salg, og tilsag-
net ikke overtages. Direktoratet vil da træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske tilbagebeta-
ling af evt. udbetalt tilskud.  
 
Skemaerne i bilag 1 skal anvendes, selvom erhverver ikke driver eller ønsker at drive økolo-
gisk jordbrugsproduktion, eller selvom tilsagnsperioden er udløbet. Det skyldes, at Plantedi-
rektoratet skal have besked om overdragelse af de økologiske arealer. 
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Direktoratet for FødevareErhverv vil sørge for, at Plantedirektoratet modtager kopi af Anmel-
delse om producentskifte og Erklæring om økologi. 
 

7.2 Regler for overdragelse af tilsagn 
Det er en forudsætning for at indgå i en aftale om producentskifte med tilsagn om om-
lægningstilskud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, at erhververs jordbrugsbedrift 
er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion. Den skal desuden have virkning senest 
fra tidspunktet for overdragelsen af bedriften, se punkt 3 i Anmeldelse om producentskif-
te. Hvis erhververs bedrift ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, kan der 
søges om autorisation i Erklæring om økologi, punkt 2. 
 
Ved producentskifte af tilsagnet indtræder erhverver i eksisterende tilsagn for de over-
dragne arealer. Dermed overtager erhverver resttilsagnet med de rettigheder og pligter, 
der er for den resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.  
 
På en bedrift kan der ikke være tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under 
den tidligere økologiordning, samtidig med at der er tilsagn om omlægningstilskud.  
 
I modsætning til tidligere er det nu muligt, at mælkeproducenter i forbindelse med overtagelse 
af tilsagnsarealer kan overtage tilsagn om omlægningstilskud og tilsagn om supplerende om-
lægningstilskud.    
 
Når producentskiftematerialet er blevet behandlet, giver Direktoratet for FødevareErhverv be-
sked til overdrager og erhverver om, hvorvidt producentskiftet af tilsagnet kan godkendes. 
 
Særligt om omlægningstilskud 
Hvis erhverver har et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under den tidligere ordning, 
så vil direktoratet betinge, at erhverver ved indgivelse af producentskifteerklæring forpligter sig til at 
søge om omdannelse af sit eksisterende tilsagn, når det igen bliver muligt at søge om tilsagn under det 
nye landdistriktsprogram 2007-2013. Direktoratet vil kontakte erhverver, når det bliver muligt at søge 
omdannelse. 
 
Direktoratet kan tillade, at erhverver alligevel ikke søger den nævnte omdannelse, hvis er-
hverver kan dokumentere, at omdannelsen medfører nye forpligtelser for erhverver, som er-
hverver ikke med rimelighed kunne forudse på det tidspunkt, hvor erhverver påtog sig forplig-
telsen til omdannelse. 
 
Reglerne for omdannelse af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion fremgår af 
bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1483 af 14. 
december 2006.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud til øko-
logisk jordbrugsproduktion omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis: 
omdannelsen indebærer klare fordele for miljøet eller naturen, og 
den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt 
 
Ved et producentskifte indtræder du i et eksisterende tilsagn. Ønsker du at søge til arealer, 
som ikke er omfattet af producentskiftet, skal dette gøres på et særskilt skema. Dette skema 
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vil være tilgængeligt på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside når ansøgningsperio-
den for 2008 er fastlagt.  
 
Særligt om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion 
Hvis erhverver har et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under den tidligere 
ordning, er det en betingelse, for at direktoratet kan godkende producentskiftet, at erhverver 
ved indgivelse af producentskifteerklæring forpligter sig til at søge om omdannelse af sit eksi-
sterende tilsagn og af tilsagnet for de overdragne arealer, når det igen bliver muligt at at søge 
om tilsagn under det nye landdistriksprogram 2007-2013. Direktoratet vil kontakte erhverver, 
når det bliver muligt at søge om omdannelse.   
 
Direktoratet kan tillade, at erhverver alligevel ikke søger den nævnte omdannelse, hvis er-
hverver kan dokumentere, at omdannelsen medfører nye forpligtelser for erhverver, som er-
hverver ikke med rimelighed kunne forudse på det tidspunkt, hvor erhverver påtog sig forplig-
telsen til omdannelse. 
 
Reglerne for omdannelse af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion fremgår af 
bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1483 af 14. 
december 2006.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud til øko-
logisk jordbrugsproduktion omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis: 
omdannelsen indebærer klare fordele for miljøet eller naturen, og 
den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt 
 
Der vil dog fortsat være mulighed for, at en erhverver, der ikke i forvejen har et tilsagn, kan 
indtræde i overdragers tilsagn under den tidligere ordning om tilskud til økologisk jordbrugs-
produktion og færdiggøre dette uændret under den tidligere ordning. Erhverver skal dog være 
autoriseret økolog.  
 
Hvad sker der med tilsagn, når arealer overdrages? 

Erhververs tilsagn hører under  
Overdragers til-
sagn hører under 

Økologisk jordbrugs-
produktion 

Miljøbetinget til-
skud og omlæg-
ningstilskud 
 

Ikke tilsagn i forvejen 

 
Tilskud til økolo-
gisk jordbrugs-
produktion 
 
 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn for 
de overdragne arealer 
og søger om omdannel-
se af sit eksisterende 
tilsagn og af tilsagnet 
for de overdragne area-
ler ved førstkommende 
ansøgningsmulighed. 
 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn 
for de overdragne 
arealer og søger ved 
førstkommende an-
søgningsmulighed om 
omdannelse af tilsag-
net for de overdragne 
arealer. 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn for 
de overdragne arealer 
og kan færdiggøre til-
sagnet under ordningen 
om tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion.  
 

 
Omlægningsord-
ning 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn for 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn 

 
Erhverver indtræder i 
overdragers tilsagn for 
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de overdragne arealer 
og søger omdannelse 
ved førstkommende an-
søgningsmulighed af sit 
eksisterende tilsagn om 
tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion. 
 

for de overdragne 
arealer. 
 

de overdragne arealer. 

 

7.3 Producentskifte af tilsagn for et selskab 
Overdrager og erhverver skal være opmærksomme på, at det er de tegnings-berettigede, som 
skal underskrive Erklæring om økologi ved producentskifte af arealer ejet af selskaber, inte-
ressentskaber eller andre juridiske enheder. 
 
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer, så det kom-
mer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte. 
 
 

7.4 Udbetaling af tilskud 
Direktoratet gør opmærksom på, at vi kun kan udbetale omlægningstilskud/tilskud til økolo-
gisk jordbrugsproduktion 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.  
 
Omlægningstilskud og tilskud til økologisk jordbrugsproduktion betragtes som personlige 
simple fordringer. Det betyder, at retten til tilskuddene som udgangspunkt tilkommer den, der 
på tidspunktet for indsendelse af den årlige indberetning retmæssigt råder over bedriften, og 
som har indsendt indberetningen. Retten til tilskuddene er betinget af, at alle støttebetingel-
serne efterfølgende bliver opfyldt. 
 
Så længe direktoratet ikke har modtaget erklæringen, kan der med frigørende virkning udbeta-
les tilskuddet til overdrager, jf. side 7 i afsnittet Hvornår er producentskiftet gældende. 
 
Ved producentskifte af et tilsagn om omlægningstilskud erklærer overdrager ved sin under-
skrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer 
udbetales til erhverver. Ved producentskifte af et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugs-
produktion kan parterne vælge, om det er overdrager eller erhverver, der skal have udbetalt 
udestående tilskud. Overdragelse af retten til omlægningstilskud og tilskud til økologisk jord-
brugsproduktion skal dog ske med respekt af foranstående kreditorer mv. 
 
Hvis direktoratet først efter 31. maj modtager anmeldelse og erklæring vedrørende erhververs 
indtræden i et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion for en del af en bedrift, 
udbetaler direktoratet tilskuddet for tilsagnsåret, hvor indtræden sker, til overdrageren. 
 
Forskudsudbetaling 
For tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion udstedt inden 1. januar 2000 udbeta-
les årligt et forskudsbeløb. Det udbetales normalt i marts i tilskudsåret til den, som har tilsag-
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net på udbetalingstidspunktet. Ved et efterfølgende producentskifte er det derfor vigtigt, at 
parterne er opmærksomme på, om der er udbetalt forskud (ca. 80 %) til arealet, da erhverver i 
så fald i overdragelsesåret højest modtager resttilskuddet (ca. 20%) til arealet. 
 
Resttilskuddet til arealet for det pågældende år bliver normalt udbetalt til den producent, der 
har indsendt den årlige indberetning, medmindre det er anført i Erklæring om økologi, at den 
anden part i producentskiftet skal modtage tilskuddet.  
 
 

7.5 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 udbe-
talte tilskud til arealerne - også for den periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, 
hvis erhverver ikke overholder forpligtelserne i tilsagnsperioden. Der kræves maksimalt tilba-
gebetaling for 5 år.  
 

7.6 Yderligere information 
For yderligere information om omlægningstilskud henvises til Vejledning om tilskud til om-
lægning til økologi, der udgives årligt af Direktoratet for FødevareErhverv.  
 
Spørgsmål om tilskudsordningerne omlægningstilskud og tilskud til økologisk jordbrugspro-
duktion og producentskiftet kan rettes til Økologistøttekontoret i Direktoratet for FødevareEr-
hverv, tlf. 3395 8000 eller okologistotte@dffe.dk. 
 
For mere information om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion henvises til Vejled-
ning om økologisk jordbrugsproduktion, der udgives af Plantedirektoratet. Vejledningen om 
økologisk jordbrugsproduktion, seneste og gældende version kan findes på www.pdir.dk. 
 
Spørgsmål om de økologiske avlsregler og autorisation kan rettes til Sektor for Økologi i 
Plantedirektoratet, tlf. 4526 3600 eller pdir@pdir.dk. 
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8. Økologiautorisation i Plantedirektoratet 
Autorisation til økologi 
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. 
 
Hvis erhverver er ny økolog 
Hvis erhverver ikke i forvejen er autoriseret som økolog, udsteder Plantedirektoratet autorisa-
tion på baggrund af en udfyldt og underskreven Erklæring om økologi. Der skal altså ikke se-
parat søges om autorisation i forbindelse med producentskifte. 
 
Hvis du har en anden bedrift i forvejen, der ikke er autoriseret, skal du søge om autorisation 
til økologisk jordbrugsproduktion i forbindelse med producentskiftet. I særlige tilfælde kan du 
søge om tilladelse til samtidig drift, hvis du har en anden bedrift, som du ikke ønsker at om-
lægge til økologisk jordbrugsproduktion. Ansøgningen skal godkendes i Plantedirektoratet, 
inden du kan blive autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion.  
 
Overdrager 
Hvis overdrager af arealerne ikke fortsætter som økolog, tilbagekalder Plantedirektoratet au-
torisationen. Det betyder bl.a. at overdrager ikke længere må sælge produkter med henvisning 
til den økologiske produktionsmetode. 
 
Væsentlige driftsændringer 
Væsentlige driftsændringer, herunder nye produktionstyper mm., skal straks meddeles skrift-
ligt til Plantedirektoratet. Hvad en væsentlig driftsændring er, kan du finde i den seneste ud-
gave af Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Den seneste og 
gældende version af vejledningen kan findes på www.pdir.dk. Du skal være opmærksom på, at 
Plantedirektoratet henter oplysninger om person- og virksomhedsregistreringer i CVR-
registeret.  
 
 

8.1 Erklæring om økologi 
Hvis det overdragede areal er omfattet af et tilsagn om miljøbetinget tilskud/ omlægningstil-
skud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, og erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, 
så skal Anmeldelse om producentskifte vedlagt Erklæring om miljøbetinget tilskud og Erklæ-
ring om økologi være modtaget senest 4 uger efter overdragelsestidspunktet, jf. punkt 3 i An-
meldelse om producentskifte. Dette gælder uanset, om der overdrages en hel bedrift eller en 
del heraf. 
 
Du skal også indsende Anmeldelse om producentskifte vedlagt Erklæring om økologi, når du 
overdrager arealer, som ikke er i tilsagn om tilskud. Det gælder både, når der overdrages en 
hel og en del af en bedrift. 
 

8.2 Yderligere information 
Du kan få mere information om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion i Vejledning 
om økologisk jordbrugsproduktion. Hvis du har spørgsmål om de økologiske avlsregler og au-
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torisation kan de stilles til Sektor for Økologi i Plantedirektoratet, tlf. 4526 3600 eller 
sok@pdir.dk.  
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9. Producentskifte og krydsoverensstemmelse 
I enkeltbetalingsordningen indgår en række støttebetingelser, som landbrugeren skal opfylde 
for at være berettiget til støtte. 
 
Krydsoverensstemmelse er en af de støttebetingelser. Krydsoverensstemmelse indebærer, at 
landbrugeren skal efterleve en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og opretholdelse af 
god landbrugs- og miljømæssig stand. Udbetalingen af den direkte støtte til landbrugeren er 
kædet sammen med overholdelse af reglerne indenfor disse områder. 
 
Læs mere om krydsoverensstemmelse i kapitel 8 i Vejledning om enkeltbetaling 2007, decem-
ber 2006. 
 
Overholdelse af krydsoverensstemmelse og udbetaling af støtte 
Ved producentskifte kan ansvaret for overholdelse af støttebetingelser overføres til erhverver 
ved at indsende Anmeldelse om producentskifte. Ved anmeldelse af producentskifte gælder 
det, at erhverver overtager denne forpligtelse til opretholdelse af krydsoverensstemmelse ved 
overdragelse af både en hel eller en del af en bedrift. 
 
At erhverver overtager forpligtelsen til opretholdelse af krydsoverensstemmelse kan have be-
tydning for støtten, der udbetales for de overdragede arealer. Det gælder uanset, om støtten 
for de overdragede arealer bliver hos overdrager eller overføres til erhverver 
 
Bemærk, at ved producentskifte af en hel bedrift opretholdes den overdragede bedrift og er-
hververs eventuelle eksisterende bedrift som to selvstændige ansøgninger i det pågældende år. 
I forbindelse med overtrædelse af krydsoverensstemmelse vil det kun være støtten til den be-
rørte bedrift hvor overtrædelsen er sket, som vil blive påvirket.  
 
Hvis overdrager beholder støtten ved producentskifte 
Hvis der indsendes en producentskifteerklæring, overgår pligten til at opretholde krydsover-
ensstemmelse til erhverver. Det betyder, at erhverver ved indsendelse af en producentskifteer-
klæring forpligter sig til at opfylde alle støttebetingelser, inklusiv krydsoverensstemmelse i 10 
måneders rådighedsperioden for, at overdrager kan få udbetalt den fulde enkeltbetaling.  
 
Hvis erhverver overtræder reglerne om krydsoverensstemmelse i 10 måneders rådighedsperio-
den, vil det kunne medføre en reduktion i den støtte, der tilfalder overdrager. 
 
Hvis erhverver overtræder krydsoverensstemmelse på overdragede arealer efter 10 måneders 
rådighedsperioden, medfører det ikke en reduktion af den støtte, som tilfalder overdrager, men 
derimod en reduktion af erhververens egen støtte. 
 
Det gælder også, at eventuelle overtrædelser af krydsoverensstemmelse på de overdragede 
arealer foretaget af overdrager ikke har betydning for erhververs eventuelle støtte.  
 
Hvis støtten for de overdragede arealer overgår til erhverver ved producentskifte 
Med Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling kan overdrager og er-
hverver beslutte, at erhverver indtræder i overdragers rettigheder og pligter og får enkeltbeta-
lingen.  
 
Dermed overtager erhverver eventuelle nedsættelser af støtte fra en overtrædelse af kryds-
overensstemmelse af overdrager forud for producentskiftet. Erhverver overtager ikke overdra-
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gers status i forhold til krydsoverensstemmelse. Hvis erhverver overtræder et krav, der også 
blev overtrådt af overdrager på det overdragede areal, så vil det ikke blive betragtet som en 
gentagelse. Det bliver først betragtet som en gentagelse, hvis erhverver selv overtræder kravet 
flere gange. 
 
Eksempel 1 
 
Landbruger A sælger hele sin 100 ha bedrift til Landbruger B med overtagelse 1. maj. På bedriften 
er der udtaget 8 ha, som opfylder bedriftens udtagningsforpligtelse. Bedriften følger standard rå-
dighedsperioden fra 15. januar til 14. november 2007. 
 
De indsender en producentskifteerklæring, hvorved B overtager ansvaret for at opfylde støttebe-
tingelserne. De aftaler, at A skal have udbetalt støtten. Dette skriver de på producentskifteerklæ-
ringen. 
 
I august sprøjter B et af de udtagne arealer fra den overdragede bedrift. Dette er en overtrædelse 
af bestemmelserne om opretholdelse af god landbrugs- og miljømæssig stand på udtagne arealer. 
 
Denne overtrædelse af reglerne bliver konstateret ved et kontrolbesøg. Da alle støttebetingelser 
ikke er overholdt, betyder det en reduktion i den støtte, der udbetales til A. A modtager derfor en 
reduktion i sin enkeltbetaling, idet B ikke har overholdt alle støttebetingelser, som er en forudsæt-
ning for at få udbetalt den fulde støtte for de 100 ha, og da B’s overtrædelse er sket i rådighedspe-
rioden for det overdragne areal. 
 
 
Nedenstående oversigt omfatter en række mulige scenarier ved krydsoverensstemmelse og 
overdragelse af landbrugsarealer. Bemærk, at datoen 1. juni 2007 er fiktiv. Den er valgt, så 
eksemplet illustrerer en overdragelse i rådighedsperioden. 
 
 
Eksempel 2 
 
Overdragelse af hel bedrift 1. juni 2007 med anmeldelse af producentskifte: 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på købers bedrift – konsekvens for 
støtten i sælgers ansøgning? Nej 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på købers bedrift – konsekvens for 
støtten i købers ansøgning? Ja 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på den erhvervede bedrift i dennes 
rådighedsperiode - konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Ja 
 
Køber overtræder regler omfattet af krydsoverensstemmelse på den erhvervede bedrift efter udløb 
af dennes rådighedsperiode – konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Nej 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på den erhvervede bedrift i dennes 
rådighedsperiode – konsekvens for støtten i købers ansøgning? Nej 
 
Køber overtræder regler omfattet af krydsoverensstemmelse på den erhvervede bedrift efter udløb 
af dennes rådighedsperiode – konsekvens for støtten i købers ansøgning? Ja 
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Sælger har overtrådt reglerne omfattet af Krydsoverensstemmelse på den overdragede bedrift – 
konsekvens for støtten i købers ansøgning? Nej 
 
Sælger har overtrådt regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på den overdragede bedrift forud 
for overdragelsen – konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Ja 
 
 
 
Overdragelse af en del af en bedrift efter udløbet af rådighedsperioden – ikke anmeldelse af 
producentskifte: 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på købers bedrift – konsekvens for 
støtten i sælgers ansøgning? Nej 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på købers bedrift – konsekvens for 
støtten i købers ansøgning? Ja 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på det erhvervede areal - konsekvens 
for støtten i sælgers ansøgning? Nej 
 
Køber overtræder regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på det erhvervede areal - konsekvens 
for støtten i købers ansøgning? Ja 
 
Sælger har inden overdragelsen overtrådt regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på det over-
dragede areal – konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Ja 
 
Sælger har inden overdragelsen overtrådt regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på det over-
dragede areal – konsekvens for støtten i købers ansøgning? Nej 
 
Sælger har inden overdragelsen overtrådt regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på restejen-
dommen – konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Ja 
 
Sælger har inden overdragelsen overtrådt regler omfattet af Krydsoverensstemmelse på restejen-
dommen – konsekvens for støtten i købers ansøgning? Nej 
 
Sælger overtræder efter overdragelsen regler omfattet af krydsoverensstemmelsen på restejen-
dommen – konsekvens for støtten i sælgers ansøgning? Ja 
 
Sælger overtræder efter overdragelsen regler omfattet af krydsoverensstemmelsen på restejen-
dommen – konsekvens for støtten i købers ansøgning? Nej 
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Bilag 1 og 2 
 
Bilag 1: Skemasæt til producentskifte 
Skemaerne i bilag 1 består af et fælles skema Anmeldelse om producentskifte samt 5 erklærin-
ger, der vedrører de enkelte ordninger. Du skal udfylde og indsende en Anmeldelse om produ-
centskifte eventuelt sammen med en eller flere af erklæringerne afhængig af hvilke ordninger, 
der skal anmeldes producentskifte for. Du skal udfylde og underskrive skemaer og erklærin-
ger.  
 
Der er også en erklæring for husdyr og en Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder 
for moderfår. De skal benyttes, hvis overdragerens præmierettigheder for moderfår skal over-
føres til erhververen. 
 
Skemaerne letter det administrative arbejde og sikrer, at parterne kan få fuld nytte af de mu-
ligheder, der ligger i reglerne om producentskifte. 
 
 
Bilag 2: Overdragelsesskema 
I bilag 2 er skemaet til overdragelse af betalingsrettigheder. Dette skema kan du finde på 
www.dffe.dk/enkeltbetaling eller det kan rekvirere ved at kontakte Direktoratet for Fødevare-
Erhverv. 
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