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Dele af dit tilsagn bortfalder – du skal derfor betale tilskud tilbage 
Ordning: Økologisk Arealtilskud 

 

Ved behandlingen af din udbetaling for 2017 har v i bortfaldet mindre arealer fra dit tilsagn, fordi du har 

underindberettet tilsagnet. I dette brev kan du se, hv ilke arealer det drejer sig om, og hvor meget du skal 

tilbagebetale.  

 

Hvilke konsekvenser har ændringen for dig? 

På baggrund af dit Fællesskema 2017 ændrede v i dit tilsagn sådan, at:  

 0,01  ha af dit tilsagn bortfaldt, og du får ikke tilskud til dette areal i resten af tilsagnsperioden  

 0,01  ha af dit tilsagn om tillæg for reduceret kvælstof bortfaldt, og du får ikke tilskud for dette areal i  

resten af tilsagnsperioden  

 

Tilbagebetalingskrav:   

● Du skal i alt betale 27 ,40 kr. tilbage for tilskud udbetalt i år 2015 - 2016 

 

Areal er ikke længere del af dit tilsagn efter 2017  

I dit Fællesskema 2017, oplyser du, at mark 2-0 var 0,01 ha mindre end v i har registreret. 

 

Vi har derfor rettet dit tilsagn, så arealet ikke længere er en del af det.1  Det bety der, at du ikke v il få udbetalt 

basistilskud for det bortfaldne areal og tillæg for reduceret kvælstoftilførsel. Vi har også korrigeret tilsagnslaget  

for arealet i Internet Markkort. 

 

Bortfald af tilsagn i 2017  

Da du ikke overholder betingelserne for et af dine tilsagnsarealer, bortfalder dit tilsagn om tilskud til arealet. 2 

 

Da du ikke overholder betingelserne for et af dine tilsagnsarealer, bortfalder dit tilsagn om tillæg til arealet.3 

 

T ilbagebetaling af tilskud og tillæg 

Når et areal ikke længere er en del af dit tilsagn, skal du betale tidligere udbetalt tilskud for arealet tilbage.9 

 

I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget du har fået udbetalt til, som du nu skal betale tilbage.  

 

Udb. 
år 

Mark nr.  Markblok nr. Årsag 
Overtrådt 
areal, ha 

Tilbagebeta-
lingsbeløb 

2016 2-0 7 01214-96 Arealdifference 0,01  13,70 

2015 2-0 7 01214-96 Arealdifference 0,01  13,70 

Toly kkegård   
Græstedvej 28 

Nejlinge 
3200 Helsinge 
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Jour nalnummer: 1 5-0222389 

Udb. 
år 

Mark nr.  Markblok nr. Årsag 
Overtrådt 
areal, ha 

Tilbagebeta-
lingsbeløb 

I alt     27 ,40 

 

Sådan læser du tilbagebetalingsskemaet 

Skemaet v iser en samlet opgørelse over overtrædelser på hver mark.  

De marknumre, der står i skemaet, er de marknumre, der er blevet udbetalt til i de udbetalingsår, der står i 

skemaet. Derfor er de marknumre, der står i skemaet, ikke altid de samme som dem, du har i dag.  

 

Sådan betaler du 

Vi beder dig venligst om at betale 27 ,40 kr. til os v ia netbank, bank eller posthus med indbetalings-id: 

+7 1<160962002482724 +807 98768 inden 30 dage fra dette brevs dato. 

 

Modtager du inden for 30 dage tilskud fra andre ordninger, v i administrerer, modregner vi kravet.  

 

Betaler du for sent, lægger v i renter på det beløb, du allerede skylder. Renten er Nationalbankens udlånsrente + 8 

procent pr. år. Du skal dog betale mindst 50 kr. i rente.  

 

Klagevejledning 

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hv ilke punkter du er uenig i 

afgørelsen. Du sender klagen til miljobio@lbst.dk. Vi skal have modtaget klagen senest 4 uger fra den dag, du 

modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø - og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, v il Miljø - og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt 

afv ise klagen. 

 

Har du spørgsm ål? 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller v ia arealtilskud@lbst.dk 

 

Du kan også læse mere om ordningen i ''Vejledning om Økologisk Arealtilskud'' på vores hjemmeside lbst.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kim Jørgen Smidemann  

Arealtilskud 

Landbrugsstyrelsen 

 

1 Jf. § 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 om økologisk arealtilskud med senere ændringer.  
2 Jf. § 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 om økologisk arealtilskud med senere ændringer.  
3 Jf. § 33, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 om økologisk arealtilskud med senere ændringer. 
9 Jf. § 33, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 om økologisk arealtilskud med senere ændringer. 
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