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1. Indledning
Denne vejledning beskriver, hvordan du forholder dig i forhold til en række af Fødevareministeriets støtteordninger og i forhold til økologiautorisationer ved overdragelse eller erhvervelse af en bedrift eller et areal. Overdragelsen kan foregå ved køb eller salg, til- eller bortforpagtning af ejendom eller ved forpagtningsophør. I forbindelse med overdragelsen skal du være opmærksom på, om arealerne er omfattet af en eller flere tilskudsordninger eller af økologiautorisation. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvordan du forholder
dig hertil, i forbindelse med overdragelsen.
Producentskiftematerialet omfatter følgende:
• Enkeltbetaling mv.
• Husdyrpræmier
• Miljøbetinget tilskud
• Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
• Tilskud til økologisk jordbrugsproduktion
• Tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Braklagte randzoner, Pleje af græs
og naturarealer og Fastholdelse og pleje af vådområder
• Overdragelse af økologiske arealer

Hvornår du skal meddele producentskifte afhænger af ordningen, som vedrører dig. På side 56 kan du finde en overordnet oversigt over, i hvilke tilfælde du skal anmelde producentskifte.
Det er vigtigt, at du læser afsnittene i vejledningen, som vedrører de ordninger, der er relevant
i din situation.
Overdragelse af betalingsrettigheder er uafhængig af, om der sker p-skifte, men hvis erhverver skal have enkeltbetalingsstøtte året efter producentskiftet, skal han råde over betalingsrettigheder. Overdragelser af betalingsrettigheder skal ske på et særligt skema. Hvis du skal
overdrage betalingsrettigheder, kan du læse nærmere i vejledningen om overdragelse af betalingsrettigheder.
Bemærk:
Et areal, der overgår fra en personligt drevet bedrift til et I/S eller et andet selskab, er
også en overdragelse. Det samme gælder også for arealer, der overgår fra fx et I/S til
en personligt drevet bedrift.
Nyt i vejledningen
Skemaerne er vedlagt dette materiale og kan desuden findes på vores hjemmeside
www.dffe.dk.
I forhold til vejledningen, der udkom i april 2007, er der sket følgende ændringer:
•
enkeltbetaling - frister for indsendelse af producentskifte
•
økologi og MB-støtte - frist for indsendelse er forlænget fra 4-8 uger
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MVJ - indgår nu i fælles skema. Bemærk: Ny frist for indsendelse af producentskifte
på 8 uger. Det samme gælder Braklagte randzoner, Pleje af græs- og naturarealer og
fastholdelse og pleje af vådområder.

2. Hvordan bruger du vejledningen og skemaerne?
2.1 Vejledningen
Kapitel 1, 2 og 3 er fælles for alle ordningerne. De specifikke regler for de enkelte ordninger
er beskrevet i kap. 4-8. I kapitel 9 kan du læse hvad, du skal være opmærksom på ved producentskifte i forhold til krydsoverensstemmelse.
Du bør altid læse kapitlerne 1, 2 og 3 samt kapitlerne for de ordninger, der er relevante for
dig.

2.2 Skemaerne
Skemaerne består af et fælles skema Anmeldelse om producentskifte samt erklæringer vedrørende de enkelte ordninger. Du skal bruge erklæringerne ved producentskifte, hvis erhverver
skal indtræde i overdragerens rettigheder og pligter. Du skal udfylde og indsende anmeldelsen
om producentskifte sammen med en eller flere af erklæringerne afhængig af hvilke ordninger,
der skal anmeldes producentskifte for. Skema og erklæringer skal være udfyldt og underskrevet.
Erklæringer til brug i forbindelse med producentskifte:
Anmeldelse om producentskifte
Erklæring om enkeltbetaling, energiafgrøder, non food og stivelseskartofler
Dyrkningskontrakt for stivelseskartofler
Erklæring om husdyrpræmie
Erklæring om økologi
Erklæring om miljøbetinget tilskud
Erklæring om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og pleje af vådområder
Skema til overdragelse af betalingsrettigheder
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2.3 Hvornår skal den enkelte erklæring bruges?
Støtteordning
Enkeltbetaling

Hele bedriften overdrages
Erklæringen skal anvendes ved producentskifte, der sker i overdragers rådighedsperiode eller ved producentskifte før ansøgningsfristen i erhververs rådighedsperiode.

En del af bedriften
overdrages
Erklæringen kan ikke anvendes
P-skifte kan kun anmeldes ved overdragelse af en hel bedrift

Erklæringen skal også
anvendes ved overdragelse af non-food
eller energiafgrøde
kontrakt

Frist for indsendelse
Ved producentskifte senest 1.
september, er fristen for modtagelse af erklæring i direktoratet 1. oktober.
Ved producentskifte efter 1.
september, skal erklæringen
være modtaget senest ved udløbet af rådighedsperioden.
Ved producentskifte senere
end 14 dage før udløbet af rådighedsperioden, skal erklæringen være modtaget senest
4 uger efter overdragelsen.

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

Erklæringen kan ikke anvendes – se
ovenfor

Samme frister som ved enkeltbetaling.

Erklæringen kan ikke anvendes – se
ovenfor

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

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

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

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

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

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Tilskud til fastholdelse og pleje af
vådområder

Erklæringen skal anvendes

Erklæringen skal anvendes

Dyrkningskontrakt
for stivelseskartofler

Husdyrpræmie
(kun får)
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2.4 Krav for at få producentskiftet godkendt
For at direktoratet kan behandle et producentskifte, skal vi have en underskrift fra både erhverver og overdrager. Producentskiftematerialet sendes til den part, der har bedt om det og
der er ikke krav om, hvem der sender materialet til direktoratet. Indsendelse skal ske indenfor
de frister, der gælder for de ordninger der ønskes producentskiftet. Se skema ovenfor.

2.5 Hvornår er producentskiftet gældende?
Producentskifteerklæringen kan først gøres gældende over for Direktoratet for FødevareErhverv fra det tidspunkt, hvor den er modtaget i direktoratet. Så længe erklæringen ikke er
modtaget, kan direktoratet med frigørende virkning udbetale de forskellige støttebeløb til den
oprindelige ansøger eller andre, der er registreret som berettigede til støtten. Direktoratet noterer producentskiftet med respekt af foranstående kreditorer (transporthavere, udlægshavere
m.fl.) med en bedre prioritet og med forbehold for statens modregningsret.
At direktoratet udbetaler støtten med frigørende virkning betyder, at vi herefter ikke er forpligtet til også at udbetale beløbet til erhverver. I denne situation hjælper det ikke, at erhverver kan dokumentere med en postkvittering, at erklæringen er sendt til direktoratet. Hvis brevet 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. Erklæringen bør derfor sendes som anbefalet brev. Når vi har kvitteret 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 direktoratet. Husk at gemme fax-kvitteringen.

2.6 Hvor kan du finde skemaerne?
Du finder erklæringer og vejledning på www.dffe.dk og www.pdir.dk. Du kan også kontakte
Direktoratet for FødevareErhverv på tlf. 3395 8000 eller Plantedirektoratet på tlf. 4526 3600.
Skemaerne kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives og sendes udfyldt og underskrevet
til:
Direktoratet for FødevareErhverv
Landbrugsstøttekontoret
Nyropsgade 30
1780 København V
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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
En hel bedrift omfatter samtlige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder,
der drives af en producent, og som befinder sig i Danmark. Også landbrugsarealer, hvortil der
ikke søges støtte efter Enkeltbetalingsordningen, er omfattet af bedriften. Stuehuset, have og
veje op til stuehuset betragtes ikke som en del af bedriften, ligesom mælkekvote og betalingsrettigheder ikke er omfattet.
Produktionsenheder
Produktionsenheder omfatter for en bedrift samtlige ejede og forpagtede arealer, alle bedriftens dyreenheder samt de anlæg, der anvendes i forbindelse med landbrugsaktiviteter.
Overdragelse af en bedrift
Ved overdragelse af en bedrift forstås salg, bortforpagtning, forpagtningsophør eller en tilsvarende form for overdragelse af de ejendomme, arealer og produktionsenheder, der hører til
bedriften. Ændring af ejerkredsen for bedriften betragtes også som en overdragelse.
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 af bortforpagtning
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 henvisninger til reglerne fremgår af vejledningerne til de enkelte støtteordninger.
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4. Producentskifte under enkeltbetalingsordningen
Enkeltbetaling udbetales til den landbruger, der indsender en enkeltbetalingsansøgning, og
som samtidig opfylder støttebetingelserne. De vigtigste støttebetingelser er, at landbrugeren
har støtteberettiget landbrugsjord og betalingsrettigheder, samt overholder rådighedsperioden.
Når en bedrift overdrages til en anden landbruger i rådighedsperioden, kan producentskiftet
meddeles ved brug af Anmeldelse om producentskifte. Denne erklæring medfører, at erhverver indtræder i overdragers rettigheder og pligter i forbindelse med enkeltbetalingsordningen.
Hvis du anmelder producentskifte, skal du også indsende Erklæring om enkeltbetaling mv..
På denne erklæring skal parterne bl.a. angive, hvem der i det pågældende ansøgningsår skal
modtage støtten.
Et producentskifte omfatter alene overdragelse af bedriften, og ikke betalingsrettigheder. Hvis
der også overdrages betalingsrettigheder, skal der indsendes et særligt overdragelsesskema.
Skemaet skal være direktoratet i hænde senest ved ansøgningsfristen, hvis erhverver vil søge
om støtte for rettighederne det pågældende år.
Erhverver skal være opmærksom på at få overdraget betalingsrettighederne til det korrekte
CVR- eller CPR-nummer, dvs. det CVR- eller CPR-nummer der skal anføres på ansøgning om
enkeltbetaling fremover.
Krav om 10 måneders rådighedsperiode
Det er et krav for udbetaling af støtte, at bedriftens landbrugsarealer er til din rådighed i en 10
måneders periode for at få udbetalt støtte.
Den generelle rådighedsperiode er fra 15. januar til 15. november i ansøgningsåret. Du kan
også vælge én eller to rådighedsperioder med anden start- og udløbsdatoer.
Dine rådighedsperioder kan tidligst starte 1. september forud for ansøgningsåret og senest ved
ansøgningsfristen. Du kan læse mere i Vejledning om enkeltbetaling fra december 2006.
Ved producentskifte kan forskellige rådighedsperioder have betydning for erhververs mulighed for at søge om støtte under enkeltbetalingsordningen. Vær derfor 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 rådighedsperioder, der vælges i 2008, vil der ikke kunne udbetales støtte for de arealer i 2008.

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. Det er ikke en åbenbar fejl, hvis der er overlap i rådighedsperioderne.
Producentskifte og afhændelse af husdyrhold
Ved producentskifte af bedrifter med husdyrhold, skal husdyrholdet være afhændet på overdragelsestidspunktet, eller følge med i overdragelsen.
Producentskifte og afhændelse af driftsbygninger og anlæg
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De driftsbygninger og anlæg som anvendes landbrugsmæssigt på bedriften og som er til overdragers rådighed ved indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling, skal være afhændet på
overdragelsestidspunktet 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 rådighedsperiode, kan du meddele producentskifte. Dermed indtræder selskabet eller interessentskabet 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
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.
Du skal desuden være opmærksom på, at få overdraget betalingsrettigheder til det nye selskab
med virkning for høståret efter producentskiftet.

4.1 Producentskifte inden ansøgningsfristen
Hvis der overdrages en hel bedrift og betalingsrettigheder inden ansøgningsfristen kan erhverver medtage det overdragede areal i sin ansøgning om enkeltbetaling. Erhverver får på
den baggrund udbetalt støtten.
Hvis overdragelsen sker efter begyndelsen af erhververs rådighedsperiode, betyder producentskifteerklæringen, at overdrager anses for at have påbegyndt rådighedsperioden for det
overdragede 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 rådighedsperiode.
For at lette sagsbehandlingen anbefaler vi, at Anmeldelse om producentskifte og Erklæring
om enkeltbetaling mv. ved producentskifte før ansøgningsfristen indsendes sammen med erhververs ansøgning om enkeltbetaling.
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 Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling mv..
Ved at indsende en producentskifteerklæring og Erklæring om enkeltbetaling mv. behøver B
ikke at rykke starttidspunktet for sin rådighedsperiode, selvom den overdragede bedrift ikke var til
B’s rådighed den 15. januar.
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Det skyldes, at A anses at have opfyldt rådighedsforpligtelsen på vegne af B i perioden 15. januar
frem til overdragelsesdatoen.
B kan herefter medtage det overdragede areal i sin enkeltbetalingsansøgning og få udbetalt støtte
til sin samlede bedrift.

4.2 Producentskifte efter ansøgningsfristen
4.2.1 Overdrager har indsendt ansøgning om enkeltbetaling
Ved producentskifte efter ansøgningsfristen opretholdes ansøgningen for den overdragede bedrift som en selvstændig ansøgning. Ansøgningen for det pågældende år lægges altså ikke
sammen med den ansøgning, som erhverver eventuelt allerede har sendt ind. Året efter producentskiftet skal alle arealer kunne samles på 2 rådighedsperioder, for at der kan udbetales støtte. Dette er fx relevant for ansøgere, der ved anmeldelse af producentskifte kommer til at råde
over to bedrifter, som begge er omfattet af en ansøgning om enkeltbetaling med mere end én
rådighedsperiode.

Eksempel
Landbruger A sælger hele sin bedrift på 100 ha til Landbruger B, der overtager 1. maj. Landbruger 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
enkeltbetaling mv. 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 ansøgning om enkeltbetaling i 2008.

4.2.2 Overdrager har ikke indsendt ansøgning om enkeltbetaling
Hvis overdrager ikke har indsendt en ansøgning om enkeltbetaling, og en hel bedrift overdrages efter ansøgningsfristen, kan erhverver indtil 25 kalenderdage fra ansøgningsfristen, indsende en forsinket ansøgning om enkeltbetaling sammen med producentskifteerklæringen.
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Producentskifteerklæringen skal indsendes, fordi erhverver ikke kan opfylde rådighedsperioden for det overdragede areal. Det skyldes, at overdragelsen sker efter ansøgningsfristen, som
er sidste dag for start af rådighedsperioden. Ved at indsende en producentskifteerklæring anses overdrager 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
Enkeltbetalingen nedsættes med 1 % pr. arbejdsdag, og eventuelle koblede støtter nedsættes
med 1 % pr. arbejdsdag, som ansøgningen er kommet for sent i forhold til ansøgningsfristen.
Hvis ansøgningen om enkeltbetaling modtages i direktoratet senere end 25 dage efter ansøgningsfristen, udbetales der ikke enkeltbetaling.

4.3 Overdragelse af en del af en bedrift
4.3.1 Overdragelse af en del af en bedrift inden ansøgningsfristen
I enkeltbetalingsordningen kan der kun meddeles producentskifte ved overdragelse af en hel
bedrift.
Erhverver kan derfor kun få udbetalt støtte på en del af en bedrift, hvis han selv kan opfylde
hele rådighedsperioden 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.
B vil herefter kunne få udbetalt støtte til de overdragede arealer.
Bemærk, at såfremt B ønskede at følge den generelle rådighedsperiode fra 15. januar – 15. november – kunne B ikke modtage støtte for de overdragede 5 ha.
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4.3.2 Overdragelse af en del af en bedrift efter ansøgningsfristen
Overdrages en del af en bedrift efter ansøgningsfristen, men før udløbet af overdragers rådighedsperiode, kan der ikke udbetales støtte efter enkeltbetalingsordningen for arealet. Det
skyldes, at overdragelsen er sket efter ansøgningsfristen, som er sidste dag for rådighedsperiodens start.

Eksempel
Landbruger A har en bedrift på 10 ha. A sælger 5 af de 10 ha til Landbruger B med overdragelse
den 1. maj.
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 overtagelsesdato, 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 indsendt en gyldig 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
at overtage non-food kontrakten.

4.4.2 Overdragelse af non-food kontrakt før ansøgningsfristen
Overdrages en bedrift i sin helhed inden ansøgningsfristen kan erhverver medtage det overdragede areal i sin enkeltbetalingsansøgning. Erhverver får på baggrund af denne ansøgning
udbetalt støtte for samtlige arealer.
Hvis overdragelsen af et non-food areal sker før begyndelsen af erhververs rådighedsperiode,
kan erhverver sammen med overdrager og opkøber underskrive og indsende en overtagelseserklæring (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.
Hvis overdragelsen sker efter begyndelsen af erhververs rådighedsperiode, skal der meddeles
producentskifte ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt Erklæring om enkeltbetaling mv. 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 erhverver.
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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 mv. Bemærk, at opkøber med sin underskrift på erklæringen skal godkende, at non-food
kontrakten overdrages.
Erhverver kan herefter benytte det overdragede non-food areal til opfyldelse af sin udtagningspligt.

4.4.3 Overdragelse af non-food kontrakt efter ansøgningsfristen
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en non-food kontrakt overdrages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling mv.
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 mv. Bemærk, at opkøber med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling mv. skal
godkende, at non-food kontrakten overdrages.
Overdrager er som udgangspunkt berettiget til enkeltbetaling, og den overdragne bedrift opretholdes det pågældende år som en selvstændig bedrift. Et overdraget non-food areal kan ikke benyttes som et udtaget areal i erhververs eventuelle eksisterende bedrift.

Eksempel
Landbruger A ejer 100 ha og råder over 100 betalingsrettigheder, hvoraf 8 er udtagningsrettigheder. 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 overdragelsen af bedriften.
For at overtage non-food kontrakten aftaler B sammen med A og opkøber, at kontrakten overdrages fra A til B. På Erklæring om enkeltbetaling mv. 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 benyttes til at opfylde udtagningsforpligtelsen for den overdragede bedrift på 100 ha.

4.4.4 Energiafgrøde kontrakt
Hvis overdrager har indgået en kontrakt om produktion af energiafgrøder med en førsteforarbejder, kan denne kontrakt overdrages til en erhverver.
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4.4.5 Overdragelse af energiafgrødekontrakt før ansøgningsfristen
Hvis overdragelsen af et areal med energiafgrøder sker før begyndelsen af erhververs rådighedsperiode, kan den nye producent (erhverver) sammen med den tidligere producent (overdrager) og førsteforarbejder underskrive og indsende en overtagelseserklæring (blanket 5).
Overtagelseserklæringen findes i Støtte til energiafgrøder – vejledning og blanketter for
producenter fra februar 2005.
Ved indsendelse af overtagelseserklæringen overtager erhverver den energiafgrødekontrakt,
der er indgået af overdrager.
Hvis overdragelsen sker efter begyndelsen af erhververs rådighedsperiode, kan der meddeles
producentskifte 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 mv. Bemærk, at førsteforarbejder
med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling mv. skal godkende, at energiafgrødekontrakten overdrages.
4.4.6 Overdragelse af energiafgrødekontrakt efter ansøgningsfristen
I forbindelse med producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en energiafgrødekontrakt overdrages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt
Erklæring om enkeltbetaling mv.
Overdrager og erhverver skal samtidig med producentskiftet aftale, at der sker overdragelse af
energiafgrødekontrakten fra overdrager til erhverver ved at indsende Erklæring om enkeltbetaling mv. Bemærk, at førsteforarbejder med sin underskrift på Erklæring om enkeltbetaling
mv. skal godkende, at energiafgrødekontrakten overdrages.
Overdrager bevarer dog retten til enkeltbetaling og støtte til energiafgrøder, medmindre overdrager overfører retten til støtte til erhverver ved at angive dette på Erklæring om enkeltbetaling mv. 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.

Eksempel
Landbruger A ejer 100 ha, hvoraf 10 ha dyrkes med en energiafgrøde. Der er indgået en energiafgrødekontrakt 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 energiafgrøder.
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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 kontrakten overdrages fra A til B. På Erklæringen om enkeltbetaling accepterer opkøber med sin underskrift, at energiafgrødekontrakten overdrages.
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 energiafgrøder.

4.4.7 Dyrkningskontrakt for stivelseskartofler
4.4.8 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 overdrager, erhverver og stivelsesproducent underskrive og indsende anmeldelse om producentskifte
og erklæring om enkeltbetaling mv.
Ved meddelelse om producentskifte overtager erhverver den dyrkningskontrakt som overdrager har indgået med stivelsesproducenten.
Bemærk, at den dyrknings kontrakt, som overdrager har indgået med stivelsesproducenten,
skal overdrages til erhverver, inden sidstnævnte kan indlevere stivelseskartofler til stivelsesproducenten.
4.4.9 Overdragelse af dyrkningskontrakt for stivelseskartofler efter ansøgningsfristen
Ved producentskifte af en hel bedrift efter ansøgningsfristen, kan en dyrkningskontrakt overdrages til erhverver ved at indsende Anmeldelse om producentskifte samt Erklæring om
Enkeltbetaling mv.
Overdrager og erhverver skal i forbindelse med producentskiftet overdrage dyrkningskontrakten fra overdrager til erhverver. Det gøres ved at udfylde afsnittet om stivelseskartofler i Erklæring om Enkeltbetaling mv. Bemærk, at stivelsesproducenten med sin underskrift på Erklæring om dyrkningskontrakt for stivelseskartofler skal godkende overdragelsen af dyrkningskontrakten for stivelseskartofler.
Udbetaling af støtte til erhverver er betinget af, at der ikke er en tredjemand, der har en bedre
retsstilling i udbetaling af overdragers støtte.

Eksempel
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Landbruger A ejer 20 ha, der er dyrket med stivelseskartofler. Der er indgået en dyrkningskontrakt 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 stivelsesproducenten, at kontrakten overdrages fra A til B. På Erklæringen om dyrkningskontrakt for
stivelseskartofler accepterer stivelsesproducenten med sin underskrift, at dyrkningskontrakten for
stivelseskartofler overdrages.
B overtager herefter den indgåede dyrkningskontrakt for stivelseskartofler, og de 20 ha med stivelseskartofler 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 overdrager, 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 kontrol af krydsoverensstemmelse kan der ske støttenedsættelse, hvis der konstateres overtrædelser. Krav på
grund af overtrædelse bliver rettet mod overdrager i hele kalenderåret.
Hvis Direktoratet for FødevareErhverv modtager producentskiftet inden udgangen af november, vil næste års fortrykte ansøgningsskema og vejledning mv. for den overdragne bedrift
blive sendt til erhverver. Efter 1. december er det normalt ikke længere muligt at ændre de
fortrykte ansøgningsskemaer for det følgende år. Ansøgere skal altid kontrollere, om de fortrykte oplysninger er korrekte.

4.6 Yderligere information
Du kan få mere information om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling
udgivet i december 2006. Denne vejledning kan du finde på www.dffe.dk.
Spørgsmål om enkeltbetalingsordningen og producentskiftet kan rettes til Landbrugsstøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000
eller landbrugsstotte@dffe.dk.
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5. Producentskifte ved husdyrpræmier
Hvis du som erhverver ikke kan overholde holdeperioden på 2 måneder efter overdragelsesdatoen, men ønsker at modtage præmie for de pågældende dyr, skal du bruge Anmeldelse om
producentskifte og Erklæring 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 præmierettigheder for moderfår.
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om husdyrpræmie skal kun anvendes ved
overdragelse af en hel bedrift. Herved forstås overdragelse af alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilknyttede forpagtede arealer. Situationer, hvor det juridiske grundlag for
virksomheden ændres, fx ved overgang til I/S, A/S og ApS. etc., betragtes dette også som en
hel bedrift. Derfor skal anmeldelse om producentskifte også 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
- Dyrs holdeperioder pga. overdragelsestidspunktet bliver delt mellem overdrager og erhverver

5.1 Producentskiftet
Støtte efter husdyrpræmieordningerne betragtes som en personlig simpel fordring. Det betyder, at retten til husdyrpræmier som udgangspunkt tilkommer den, der på ansøgningstidspunktet råder over bedriften. Retten til støtten er betinget af, at alle støttebetingelserne efterfølgende 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 overtagne, og modtager husdyrpræmier, vil de to bedrifter i overdragelsesåret blive betragtet hver for sig.

5.2.1 CHR-numre og eventuelle undernumre for den overdragne bedrift
Alle CHR-numre og eventuelle undernumre tilknyttet den overdragne bedrift skal oplyses i
dette punkt. Består bedriften af flere ejendomme, er der typisk flere CHR-numre.
5.2.2 Husdyrpræmier tilknyttet den overdragne bedrift
Sæt kryds ud for den eller de præmietyper, som er knyttet til bedriften. Ved moderfårpræmie
skal også oplyses indsendelsesdato for ansøgning og kvotens størrelse.
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5.2.3 Parternes underskrift
Begge parter skal underskrive erklæringen.

5.2.4 Overdragelse af præmierettigheder for moderfår til erhververen
Hvis overdragerens præmierettigheder skal overføres til erhververen, skal parterne udfylde og
indsende Meddelelse om overdragelse af præmierettigheder for moderfår.

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 eller skifteretsattest.

5.4 Yderligere information
For yderligere information om husdyrpræmieordningerne henvises til Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude samt Vejledning om præmie for moderfår.
Spørgsmål om husdyrpræmieordningerne og producentskifte kan rettes til Landbrugsstøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8000.
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6. Producentskifte ved Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte
randzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder.
Direktoratet for FødevareErhverv skal altid have besked ved overdragelse af arealer, som er
omfattet af tilsagn om tilskud til
* Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (tilsagn udstedt før 2007)
* Pleje af græs- og naturarealer
* Braklagte randzoner langs vandløb og søer
* Fastholdelse og Pleje af vådområder.

6.1 Erklæring om producentskifte
6.1.1 Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet
Hvis erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, så skal Anmeldelse om producentskifte vedlagt Erklæring om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 8 uger efter overdragelsestidspunktet.
6.1.2 Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Hvis fristen på 8 uger for indsendelse ikke overholdes, godkender Direktoratet for Fødevare
Erhverv som udgangspunkt ikke producentskiftet af tilsagnet om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og
Pleje af vådområder. Dette vil normalt medføre, at overdrager skal betale udbetalt tilskud tilbage for det areal, som ikke længere er omfattet af overdragers tilsagn. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra indsendelsesfristen, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom.

6.1.3 Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver
Hvis erhverver ønsker at indtræde i et tilsagn om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder på de overdragne arealer, så skal erhverver ved sin underskrift erklære, at være bekendt
med betingelserne for at modtage tilskuddet og overtage ansvaret for driften af arealerne fra
overdragelsestidspunktet.

6.1.4 Hvis erhverver ikke vil overtage tilsagnet, skal direktoratet orienteres per brev
Erhverver, har ingen pligt til at overtage tilsagnet om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og Pleje af
vådområder ved producentskifte. Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i
relation til en indgået forpligtelse om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje
af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder.
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Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner og Fastholdelse og Pleje af
vådområder, skal overdrager snarest underrette direktoratet skriftligt om overdragelsen af arealet. Fx hvis et areal udgår af tilsagnet i forbindelse med salg, og tilsagnet ikke overtages. Direktoratet vil da træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af evt. udbetalt tilskud.

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 resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.
For tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder og/eller udlæg af rajgræs i kornafgrøder
mv. kan erhverver vente med at indtræde i tilsagnet til den efterfølgende 1. september. Overdrager skal opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud, indtil tilsagnet overdrages. Tilsagnet
kan også overdrages, selvom der på tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar ikke er udlagt efterafgrøder og/eller rajgræs på de berørte arealer.
Vær opmærksom på, at ved 20-årige aftaler indgået i perioden mellem 1994 – 1996 er det kun
ejeren af arealet, der kan søge tilskud. Her er der, i modsætning til aftaler indgået i 1997 og
frem, mulighed for at bortforpagte et areal med en aftale om Miljøvenlige jorbrugsforanstaltninger, under forudsætning af at kravene i aftalen overholdes. Der skal i disse tilfælde ikke
laves et producentskifte. Ved salg af aftalearealet skal der ske producentskifte.
Ved et producentskifte indtræder erhverver i et eksisterende tilsagn.
Når producentskiftematerialet er blevet behandlet, giver direktoratet besked til overdrager og
erhverver om, hvorvidt producentskiftet af tilsagnet kan godkendes.

6.2.1 Producentskifte af tilsagn for et selskab eller interessentskab
Både overdrager og erhverver skal være opmærksomme på, at det ved producentskifte af arealer, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er de tegningsberettigede, som skal underskrive Erklæring om Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagterandzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder.
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer, så det kommer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte.

6.3 Udbetaling af tilskud
Direktoratet gør opmærksom på, at der kun kan udbetales tilskud for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til arealer, der er overdraget til en anden jordbruger, hvis erhverver indtræder
i tilsagnet for de overdragne arealer.
Retten til tilskuddet som udgangspunkt tilkommer den, der på tidspunktet for indsendelse af
den årlige indberetning retmæssigt råder over arealerne, og som har indsendt indberetningen.
Retten til tilskuddet er betinget af, at alle støttebetingelser efterfølgende bliver opfyldt.
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Så længe direktoratet ikke har modtaget erklæringen, kan der med frigørende virkning udbetales tilskud til overdrager, jf. afsnittet Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger erklærer overdrager ved sin underskrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales til erhverver. Overdragelse af retten til tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger skal dog ske med respekt af foranstående kreditorer mv.

6.4 Tilbagebetaling af udbetalte tilskud
Hvis tilsagnet til et areal ikke overtages af erhverver samtidig med overtagelsen af arealet, vil
der normalt blive stillet krav om, at overdrager tilbagebetaler tidligere udbetalte tilskud.
Erhverver erklærer ved sin underskrift at være indforstået med at tilbagebetale hele det udbetalte tilskud til arealerne - også for den periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet,
hvis erhverver ikke overholder forpligtelserne i tilsagnsperioden. Der kræves maksimalt tilbagebetaling for 5 år.

6.5 Yderligere information
Spørgsmål vedrørende tilskudsordningerne under Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Pleje af græs- og naturarealer, Braklagterandzoner og Fastholdelse og Pleje af vådområder kan
rettes til Miljøkontoret, Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8296 eller mvj@dffe.dk.
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7. 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 eller en del af en bedrift.

7.1 Erklæring om producentskifte
7.1.1 Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet
Hvis erhverver ønsker at overtage forpligtelsen, så skal Anmeldelse om producentskifte vedlagt Erklæring om miljøbetinget tilskud være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv
senest 8 uger efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften, 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 økologisk autorisation).
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 arealerne. Direktoratet for FødevareErhverv vil sørge for, at Plantedirektoratet modtager kopi af
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om økologi.

7.1.2 Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Hvis fristen på 8 uger for indsendelse ikke overholdes, godkender Økologistøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv normalt ikke producentskiftet af tilsagnet om miljøbetinget tilskud. Dette vil normalt medføre, at overdrager skal betale udbetalt tilskud tilbage for det areal, som ikke længere er omfattet af overdragers bedrift. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra indsendelsesfristen, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom.

7.1.3 Arealer omfattet af et tilsagn hos erhverver
Hvis erhverver indtræder i et tilsagn om miljøbetinget tilskud til de overdragne arealer, så
overtager erhverver rettigheder og pligter i tilsagnet for den resterende del af tilsagnsperioden.
Erhverver erklærer ved sin underskrift på erklæringen at være bekendt med betingelserne for
tilsagnet og at være indforstået med at overholde disse betingelser. Overdrager erklærer ved
sin underskrift at være indforstået med overdragelse af tilsagnet, at være indforstået med at
udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales til erhverver, og at betingelserne for tilsagn har været opfyldt i den tid, overdrager har været bundet af tilsagnet.

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

7.2 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 resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.
Når producentskiftematerialet er blevet behandlet, giver direktoratet besked til overdrager og
erhverver om, hvorvidt producentskiftet af tilsagnet kan godkendes.
Hvis erhverver ønsker at søge tilskud til arealer, som ikke er omfattet af producentskiftet, skal
dette gøres på et særskilt skema. Dette skema kan findes på direktoratets hjemmeside
www.dffe.dk eller ved henvendelse til direktoratet, Økologistøttekontoret.

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

7.4 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 tilskuddet som udgangspunkt tilkommer den, der på tidspunktet for indsendelse af den årlige betalingsanmodning retmæssigt råder over arealet, 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 udbetales tilskud til overdrager, jf. afsnittet side 7 Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om miljøbetinget tilskud erklærer overdrager ved sin underskrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer
udbetales til erhverver. Overdragelse af retten til miljøbetinget tilskud skal dog ske med respekt af foranstående kreditorer mv.
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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.
Hvis erhverver indtræder i tilsagnet erklærer erhverver ved sin underskrift på producentskifteerklæringen at være indforstået med at tilbagebetale hele det udbetalte tilskud til arealerne også for den periode, der ligger forud for overdragelsestidspunktet, hvis erhverver ikke overholder forpligtelserne i tilsagnsperioden. Der kræves maksimalt tilbagebetaling for 5 år.

7.6 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 okologistotte@dffe.dk.
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8. Autorisation og tilskud til Økologisk jordbrug
8.1. Økologiautorisation i Plantedirektoratet
Erklæring om økologi skal udfyldes og indsendes, hvis erhverver ønsker at beholde omlægningsdatoen for de arealer eller dyr, som indgår i producentskiftet. På denne måde kan det
undgås, at arealer eller dyr skal igennem en ny omlægningsperiode, hvor de ikke har økologisk status. Husk også at indsende Anmeldelse af producentskifte.
Erklæring om økologi skal indsendes, uanset om der modtages støtte til arealerne eller ej.
Hvis der modtages støtte til arealerne, skal erklæringen indsendes senest 8 uger efter tidspunktet for overdragelse af det økonomiske ansvar for driften.
8.1.1 Overdragers autorisation
Hvis du overdrager alle bedriftens arealer, vil Plantedirektoratet lukke din autorisation, uanset
om du ønsker at fortsætte som økolog eller ej. Sætter du kryds ved, at du ikke ønsker at fortsætte som økolog, vil Plantedirektoratet også lukke din autorisation.
Hvis vi lukker din autorisation, kan du ikke længere sælge produkter med henvisning til den
økologiske produktionsmetode.
8.1.2 Erhververs autorisation
Er du, som erhverver, allerede autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, beholder du dit
nuværende autorisationsnummer.
8.1.3 Hvis erhverver er ny økolog
Hvis du ikke er autoriseret til økologi, og du ønsker at sælge produkter fra arealer eller dyr
som økologiske, skal du ansøge om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.
Består din bedrift kun af de arealer eller dyr, som indgår i producentskiftet, kan du ansøge på
Erklæring om økologi. Du skal dog overveje, om du alligevel vil ansøge om autorisation på
det specielle ansøgningsskema, fordi det vil give dig mulighed for en mere fleksibel omlægning af nye arealer. Du kan læse mere om dette i økologivejledningens afsnit 8.8. For at indberette husdyroplysningerne korrekt i erklæringen om økologi kan du evt. anvende vejledningen til skema til ansøgning om autorisation af økologisk jordbrugsproduktion, som du kan
finde på Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk.
Har du andre arealer eller dyr udover dem, som indgår i producentskiftet, skal disse marker og
husdyr omlægges til økologisk jordbrugsproduktion. Du skal derfor indsende en ansøgning om
autorisation til økologisk jordbrugsproduktion for hele din bedrift. Plantedirektoratet behandler ikke dette producentskifte, før vi har modtaget din ansøgning om autorisation.
I særlige tilfælde kan Plantedirektoratet tillade, at dine andre marker og dyr ikke omlægges til
økologisk produktion. Hvis du ønsker dette, skal du ansøge om samtidig drift. Plantedirektoratet behandler ikke dette producentskifte, før vi har modtaget din ansøgning om samtidig
drift.
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Hvis du allerede har indsendt en ansøgning om autorisation, skal du ikke indsende endnu en
ansøgning, men bare Erklæring om økologi.
8.1.4 Underskrift
Hvis erhverver vil drive de overdragne arealer efter den økologiske produktionsmetode, skal
han ved sin underskrift på Erklæring om økologi erklære, at være indforstået med at overholde de gældende regler for økologisk jordbrugsproduktion.
8.1.5 Yderligere information
Du kan få mere information om reglerne for økologisk jordbrugsproduktion i økologivejledningen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sektor for Økologi i Plantedirektoratet på tlf. 4526 3609 eller på e-mail: sok@pdir.dk.

8.2 Tilskud til økologisk jordbrug i Direktoratet for FødevareErhverv
Direktoratet for FødevareErhverv skal altid have besked ved overdragelse af arealer med tilsagn om økologitilskud. Dette gælder både ved overdragelse af en hel eller en del af en bedrift.

8.2.1 Skemaerne skal bruges, hvis erhverver ønsker at overtage tilsagn om omlægningstilskud/tilskud til økologisk jordbrugsproduktion (gammel ordning)
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 8 uger
efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften, jf. punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte.
8.2.2 Konsekvens hvis fristen for indsendelse ikke overholdes
Hvis fristen på 8 uger ikke overholdes, godkender Økologistøttekontoret i Direktoratet for
FødevareErhverv normalt ikke producentskiftet af tilsagnet om tilskud. Dette vil normalt medføre, at overdrager skal betale udbetalt tilskud tilbage for det areal, som ikke længere er omfattet af overdragers tilsagn. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra indsendelsesfristen, hvis der indsendes begrundet ansøgning herom.

8.2.3 Hvis erhverver ønsker at overtage tilsagnet.
Hvis erhverver indtræder i et tilsagn om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion til de overdragne arealer, så overtager erhverver rettigheder og pligter i tilsagnet
for den resterende del af tilsagnsperioden.
Erhverver erklærer ved sin underskrift på erklæringen at være bekendt med betingelserne for
tilsagnet og at være indforstået med at overholde disse betingelser. Overdrager erklærer ved
sin underskrift at være indforstået med overdragelse af tilsagnet, at være indforstået med at
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udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer udbetales til erhverver, at betingelserne for tilsagn har været opfyldt i den tid overdrager har været bundet af tilsagnet.

8.2.4 Konsekvenser hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet
Erhverver har ingen pligt til at overtage tilsagnet om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk
jordbrugsproduktion. Det er op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale
om overdragelse af et areal også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået
forpligtelse om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion.
Hvis erhverver ikke ønsker at overtage tilsagnet om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk
jordbrugsproduktion for arealet, vil tilsagnet for arealet bortfalde og overdrager vil normalt
skulle betale tidligere udbetalte tilskud tilbage. Overdrager skal hurtigst muligt skriftligt underrette direktoratet om overdragelsen af arealet.
8.2.5 Regler for overdragelse af tilsagn
Det er en forudsætning for at indgå i en aftale om producentskifte med tilsagn om omlægningstilskud/ tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, at erhververs jordbrugsbedrift
er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion. Autorisationen skal have virkning senest
fra tidspunktet for overdragelsen af bedriften, se punkt 3 i Anmeldelse om producentskifte. Hvis erhververs bedrift ikke er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, kan
der søges om autorisation i Erklæring om økologi, punkt 4.
Ved producentskifte indtræder erhverver altid i eksisterende tilsagn for de overdragne
arealer. Dermed overtager erhverver resttilsagnet med de rettigheder og pligter, der er for
den resterende forpligtelsesperiode for de overdragne arealer.
Der gælder ikke længere særlige regler for mælkeproducenters indtræden i tilsagn om omlægningstilskud og tilsagn om tilskud til økologisk jordbrug. Mælkeproducenter har således samme mulighed for at overtage disse tilsagn, som andre erhververe.
Når producentskiftematerialet er blevet behandlet, giver Direktoratet for FødevareErhverv besked til overdrager og erhverver om, hvorvidt producentskiftet af tilsagnet kan godkendes.
Hvis erhverver ønsker at søge omlægningstilskud til arealer, som ikke er omfattet af producentskiftet, skal dette gøres på et særskilt skema. Dette skema kan findes på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk eller ved henveldelse til direktoratet, Økologistøttekontoret.
8.2.6 Producentskifte af tilsagn for et selskab
Både overdrager og erhverver skal være opmærksomme på, at det ved producentskifte af arealer, der er ejet af selskaber, interessentskaber eller andre juridiske enheder, er de tegningsberettigede, som skal underskrive Erklæring om producentskifte og Erklæring om økologi.
Det gælder for alle overdragelser af tilsagnsarealer, at hvis arealerne skifter ejer eller forpagter, så det kommer til at høre under et nyt/andet CVR-nummer, så skal der anmeldes producentskifte. Salg eller bortforpagtning af arealer fra en personlig drevet bedrift til fx et interessentskab er også en overdragelse, der kræver producentskifte. Det samme er tilfældet, hvis
arealer overdrages fra fx et I/S til en personligt drevet bedrift.
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8.2.7 Udbetaling af tilskud
Direktoratet gør opmærksom på, at der kun kan udbetales omlægningstilskud/tilskud til økologisk 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 betalingsanmodning (indberetning) retmæssigt råder over bedriften, og som har indsendt betalingsanmodningen. Retten til tilskuddene er betinget af, at alle støttebetingelserne efterfølgende bliver opfyldt.
Så længe direktoratet ikke har modtaget producentskifteerklæringen, kan direktoratet med frigørende virkning udbetales tilskuddet til overdrager, jf. side 7 i afsnittet Hvornår er producentskiftet gældende.
Ved producentskifte af et tilsagn om omlægningstilskud erklærer overdrager ved sin underskrift at være indforstået med, at udestående tilskud for tilsagnsåret for de overdragne arealer
udbetales til erhverver. Ved producentskifte af et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion kan parterne vælge, om det er overdrager eller erhverver, der skal have udbetalt
udestående tilskud. Overdragelse af retten til omlægningstilskud og tilskud til økologisk jordbrugsproduktion skal dog ske med respekt af foranstående kreditorer mv.

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

8.2.9 Yderligere information
For yderligere information om omlægningstilskud henvises til Vejledning om tilskud til omlægning til økologi, der udgives årligt af Direktoratet for FødevareErhverv.
Spørgsmål om tilskudsordningerne omlægningstilskud og tilskud til økologisk jordbrugsproduktion kan rettes til Økologistøttekontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8000
eller okologistotte@dffe.dk.
For mere information om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion henvises til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, der udgives af Plantedirektoratet. Vejledningen
om økologisk jordbrugsproduktion, seneste og gældende version kan findes på www.pdir.dk.
Spørgsmål om de økologiske avlsregler og autorisation kan rettes til Sektor for Økologi i
Plantedirektoratet, tlf. 4526 3600 eller pdir@pdir.dk.

29

P RODUCENTSKIFTEVEJLEDNING JUNI 2007

9. Krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse betyder, at landbrugeren skal opfylde en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og opretholdelse af god landbrugs- og miljømæssig stand.
Kravene om krydsoverensstemmelse gælder både for de direkte støtteordninger og visse ordninger under landdistriktsprogrammet.
Ved manglende overholdelse af kravene til krydsoverensstemmelse, kan den ansvarlige landbruger blive pålagt sanktion. I forbindelse med producentskifte skal parterne derfor være opmærksom på, hvem der efter producentskiftet er ansvarlig for overholdelse af disse krav.
Læs mere om krydsoverensstemmelse i Vejledning om krydsoverensstemmelse fra april 2007.
Direkte støtteordninger:
Uanset indsendelse af anmeldelse om producentskifte og erklæring om enkeltbetaling mv., vil
det fortsat være overdrager, der er ansvarlig for at overholde krydsoverensstemmelseskravene
i støtteåret. Overdrager er ansvarlig i hele kalenderåret for indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling mv.
I de situationer, hvor den manglende overholdelse af et eller flere krydsoverensstemmelseskrav fortsætter eller finder sted, efter erhververen har overtaget bedriften, er det ligeledes
overdrageren, der er ansvarlig for overholdelsen af krydsoverensstemmelseskravene.
Landdistriktsstøtte
Tilsagn udstedt efter 1. januar 2007 om tilskud under ordningerne om Miljøbetinget tilskud;
Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug; Braklagte randzoner; Pleje af græs og naturarealer og Fastholdelse og pleje af vådområder er omfattet af de samme krav om krydsoverensstemmelse, som gælder for enkeltbetalingsordningen.
Hvis tilsagnshaver overtager tilsagnet ved producentskifte gælder følgende:
Erhverver overtager alle tilsagnshavers rettigheder og pligter i henhold til tilsagnet. Dette indebærer, at hvis overdrager har overtrådt krydsoverensstemmelseskrav før overdragelsen og
overtrædelsen er konstateret forud for overdragelsen, så vil disse overtrædelser også medføre
reduktion i de udbetalinger, som erhverver måtte få i det pågældende år.
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