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Faktaark

HVEM KAN SØGE
TILSKUD?

GRUNDBETALING

DU EJER OG DRIVER AREALET
Du kan søge tilskud.

DU EJER AREALET,
MEN HAR BORTFORPAGTET DET
Du kan ikke søge tilskud.

DU HAR FORPAGTET AREALET
Du kan søge tilskud.

HVEM HAR ANSVAR
FOR AREALER OG DYR?
MILJØTILSAGN,
HERUNDER TILSKUD
TIL PLEJE AF GRÆSOG NATURAREALER

Tilsagn er søgt hjem til dig, og du skal
sørge for, at betingelserne overholdes.
Du kan søge nye miljøtilsagn.

ØKONOMI

Du har den økonomiske risiko for driften Ejers miljøtilsagn og evt. Grundbetaling
af arealet. Du afholder omkostninger og er afhængig af, at du overholder krav til
modtager indtægter.
arealpleje. Han risikerer fradrag i tilskud,
hvis plantedække eller antal dyr på arealet ikke følger reglerne. Se nærmere i § 5
i SEGES’ paradigme til græsningsaftale på
landbrugsinfo.
Med hensyn til betaling se § 3 i paradigme til græsningsaftale.
Du vedligeholder arealet, plantedækket, Du har ingen forpligtelser i forbindelse
Du vedligeholder arealet, plantedækket, Ejer/forpagter vedligeholder arealet,
hegnet og eventuelle installationer.
med driften af arealet.
hegnet og eventuelle installationer.
hegnet og eventuelle installationer. Du
sørger for afgræsning og opsyn med hegn
og installationer. Hvis indehaveren af
græsningsretten skal søge Grundbetaling, skal denne drive arealet for egen
regning og risiko.
Du har ansvaret for at KO krav overholDu er ikke ansvarlig for overtrædelser på Du er ansvarlig for egne overtrædelser
Du er kun ansvarlig for KO krav, der veddes både på dyr og areal.
arealet.
på arealet og i visse tilfælde for ejers, hvis rører dyrene. Ejer/forpagter er ansvarlig
han ikke søger EU-støtte.
for overholdelse af KO krav vedr. arealet.
Ansvarlig: Dig.
Ansvarlig: Forpagter.
Ansvarlig: Dig.
Ansvarlig: Ejer/forpagter.
Du bestemmer hvor mange og hvilke dyr, Du bestemmer ikke over dyreholdet på Du bestemmer hvor mange og hvilke dyr, Du bestemmer, hvilke dyr der skal gå på
der må gå på arealet.
arealet.
der må gå på arealet.
arealet.
Du har rådighed over arealet.
Du har ikke rådighed over arealet.
Du har rådighed over arealet.
Det skal aftales, hvem der har rådighed
over arealet .

FORPLIGTELSER

REGLER FOR KRYDSOVERENSSTEMMELSE
(KO)
RYDNINGSPLIGT
DYR
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DU ER DYREHOLDER OG HAR EN
GRÆSNINGSRET PÅ AREALET
Ejer eller forpagter kan søge tilskud.
Indehaveren af en græsningsret kan principielt også søge Grundbetaling. Se mere
herom i artikel på landbrugsinfo: ”Kan
man søge grundbetaling på baggrund af
en brugs- eller græsningsret?”
Indehaver af en græsningsret kan ikke
søge miljøtilsagn, da der er krav om, at
man er ejer eller forpagter af arealet.

RÅDIGHED OVER
AREALET

Naturplejeprojekter handler meget ofte om samarbejde mellem
forskellige lodsejere og dyreholdere, men der kan opstå tvivl om,
hvordan ansvarsfordelingen er, bl.a. i forhold til tilskud, hvem der kan
søge tilskud, hvilken risiko man påtager sig og meget andet. Skemaet
anskueliggør, hvem der kan søge tilskud, og hvem er der ansvarlig for
overholdelse af de forskellige forpligtelser, arealer og dyr.
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Ved opstart af forpagtning, hvor der er
eksisterende flerårige miljøtilsagn fra
før 2015, skal du være opmærksom på,
at forpagter skal overtage tilsagnet via
producentskifte. Ellers får du krav om
tilbagebetaling af udbetalte tilskud. På
tilsagn fra 2015 og frem: Her kan du udgå
af tilsagnet, så det ophører, eller du kan
overdrage tilsagnet til forpagter, uden
krav om tilbagebetaling af hidtil udbetalt
tilskud.
Du kan ikke søge nye miljøtilsagn.
Du har den økonomiske risiko for driften Din indtjening svarer til størrelsen på
af arealet. Du afholder omkostninger og forpagtningsafgiften. Den er enten fast
modtager indtægter.
eller knyttet op på kapitelstaksten.
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Hvis der ved ophør af forpagtningen er
flerårige miljøtilsagn fra før 2015, skal
tilsagnet overdrages til ejer via producentskifte.
Ellers får du krav om tilbagebetaling af
udbetalte tilskud. Tilsagn fra 2015: Du
kan udgå af tilsagnet, så det ophører,
eller du kan overdrage tilsagnet til ejer.
Du kan søge nye miljøtilsagn.
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