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Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg)

Faktaboks
Hvem kan få KS-tillæg?
• Avlere, der har en dyrkningskontrakt med en stivelsesfabrik om levering af stivelseskartofler i høståret 2011
Hvordan søges om KS-tillæg?
• Kopi af dyrkningskontrakten skal indsendes til FødevareErhvev sammen med Fællesskema
2011.
• Frist for indsendelse af Fællesskema 2011 og kontrakt er 27. april 2011
• FødevareErhvervs udsendte brev/skema med oplysning om det beregnede foreløbige KStillæg skal returneres til FødevareErhverv senest 1. oktober 2011
Hvordan beregnes KS-tillægget?
• KS-tillægget beregnes på grundlag af kartoffelmængden og den gennemsnitlige stivelsesprocent, der er angivet i dyrkningskontrakten
Hvordan tildeles og udbetales KS-tillægget?
• KS-tillægget kan kun tildeles og udbetales til aktive landbrugere i 2012
• Der skal indsendes Fællesskema 2012 senest 24. april 2012 med ansøgning om fordelingen af KS-tillægget på ansøgers ejede betalingsrettigheder eller i form af nye betalingsrettigheder
• KS-tillæg udbetales første gang i 2012 som del af Enkeltbetalingen på grundlag af betalingsrettighedernes forhøjede værdi eller nye betalingsrettigheder

I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler
Støtten til avl af stivelseskartofler og produktion af kartoffelstivelse er uændret i produktionsåret 2011/2012, dvs. for høståret 2011.
I 2012 afkobles det samlede støttebeløb, dvs. støtten til både avlere og producenter.
Det afkoblede støttebeløb udgør i alt ca. 111 mio. kr. - svarende til 14,899 mio. euro.
Det afkoblede støttebeløb fordeles til avlerne i form af et KS-tillæg. KS-tillægget beregnes på grundlag af dyrkningskontrakten i produktionsåret 2011/2012, der er fastsat
som referenceår.
Avlere, der i referenceåret har en dyrkningskontrakt med en af stivelsesfabrikkerne i
Brande, Karup, Toftlund eller Langholt, er berettigede til et KS-tillæg.
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Det er kun de avlere, der i referenceåret 2011/2012 har indgået dyrkningskontrakt om
levering af stivelseskartofler til en af de nævnte fabrikker, der kan modtage KS-tillæg.
Det er således ikke tilstrækkeligt at være ejer af andelsbeviser i fabrikkerne med tilhørende leveringsrettigheder for at modtage KS-tillæg.

II. Beregning af tillægget
Dyrkningskontrakten skal som hidtil indsendes inden for den samme frist, som gælder
for Fællesskema 2011, dvs. senest den 27. april 2011. I perioden fra den 27. april til
den 31. maj er det som hidtil muligt at ændre i ansøgningen (Fællesskemaet). Det er
således bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker, som man rådede over den
27. april. Først efter udløbet af ændringsfristen, den 31. maj 2011 kan FødevareErhverv præcist opgøre de arealer og tilhørende kartoffelmængder, der er omfattet af
dyrkningskontrakterne.
Produktionen af stivelse beregnes på grundlag af kartoffelmængden i den enkelte kontrakt, og den gennemsnitlige stivelsesprocent angivet i kontrakten. På grundlag af
samtlige indgåede dyrkningskontrakter kan den samlede forventede stivelsesproduktion i Danmark opgøres. Herefter beregnes en fast faktor, der udgør KS-tillæg pr. ton
stivelse, dvs. ca. 111 mio kr.divideret med den samlede beregnede stivelsesmængde i
tons.
KS-tillægget til den enkelte avler beregnes ved at multiplicere KS-tillæg pr. ton stivelse med den totale stivelsesmængde, der beregnes på grundlag af avlerens kontrakt.
Bemærk, at beregningen er foreløbig.

III. Ansøgning om KS-tillæg
Den enkelte avler vil i løbet af sensommeren 2011 modtage et fortrykt skema med oplysning om det beregnede foreløbige KS-tillæg.
Tildelingen af KS-tillæg er betinget af, at avleren underskriver og returnerer det fortrykte skema, så det er modtaget i FødevareErhverv senest den 1. oktober 2011. Hvis
en avler har ændringer til de fortrykte oplysninger, skal dette angives i skemaet. Skemaet skal i alle tilfælde returneres til FødevareErhverv inden for fristen, også hvis der
ikke er ændringer til skemaet.

IV. Tildeling og fordeling af KS-tillæg i 2012
Det er en forudsætning for tildeling af KS-tillæg, at den pågældende ansøger er aktiv
landbruger på datoen for udløbet af ansøgningsfristen den 24. april i 2012 samt indsender Fællesskema 2012. I Fællesskema 2012 skal der ansøges om forhøjelse af betalingsrettigheder eller tildeling af nye betalingsrettigheder.
Kravet om at være aktiv landbruger anses for opfyldt, når ansøger udfører en landbrugsaktivitet inden for landbrugs- og gartneriproduktion, fx:
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produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, opdræt eller hold af
husdyr til landbrugsformål, fx til malkning, bevare jorden i god landbrugsmæssig
stand (GLM) og produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord.

Fordelingen af ansøgeres KS-tillæg sker efter nedenstående regler. Fordelingen
afhænger af, om ansøger ejer betalingsrettigheder pr. 24. april 2012 eller ej.
1. Ansøger ejer betalingsrettigheder - forhøjelse af betalingsrettigheder
•

•

Tillægget fordeles på alle de betalingsrettigheder, som ansøgeren ejer den 24.
april 2012 og som ikke inddrages som følge af manglende udnyttelse i både
2011 og 2012. Dette gælder også betalingsrettigheder, som er midlertidigt overdraget (udlejet). Dette sker, uanset om betalingsrettighederne udnyttes eller ej i
ansøgningsåret 2012.
Værdien af de forhøjede betalingsrettigheder kan max, udgøre 5.000 euro. Et
evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige KS-betalingsrettigheder.
[Maksimumsgrænsen skal afklares]

2. Ansøger ejer ikke betalingsrettigheder - tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder
a) Hvis ansøger ikke anmelder betalingsrettigheder i 2012, dvs. han har heller ikke lejet betalingsrettigheder, får han tildelt et antal almindelige betalingsrettigheder.
• Antallet svarer til det anmeldte antal støtteberettigede hektar.
• Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede
tillæg med antallet af tildelte betalingsrettigheder.
• Værdien af de tildelte betalingsrettigheder kan max. udgøre 5.000 euro. Et evt.
overskydende beløb vil blive tildelt som særlige KSbetalingsrettigheder.[Maksimumsgrænsen skal afklares]
b) Hvis ansøger anmelder et antal forpagtede (lejede) betalingsrettigheder i 2012, (færre end svarende til det anmeldte areal) får han tildelt et antal betalingsrettigheder.
• Antallet svarer til forskellen mellem antal anmeldte forpagtede betalingsrettigheder og det anmeldte antal støtteberettigede hektar.
• Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede
tillæg med det antal betalingsrettigheder, han får tildelt. Bemærk, at hver af disse betalingsrettigheder maksimalt kan have værdien 5.000 euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige KS-betalingsrettigheder.

3. Tildeling af særlige KS-betalingsrettigheder
Hvis der ved tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder på grund af beløbsgrænsen på 5.000 euro (som beskrevet i ovenstående afsnit 2. b) opstår et overskydende tillægsbeløb, tildeles der særlige KS-betalingsrettigheder.
• Værdien af disse særlige KS-betalingsrettigheder kan hver maksimalt være
5.000 euro. Hvis det overskydende tillægsbeløb er større end 5.000 euro tildeles
der flere rettigheder á 5.000 euro pr. stk. samt en særlig KS-betalingsrettighed
på et eventuelt restbeløb mindre end 5.000 euro.
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V. Udnyttelse af særlige KS-betalingsrettigheder tildelt på
grundlag af KS-tillæg
De særlige KS-betalingsrettigheder giver ret til en årlig støtte under Enkeltbetalingsordningen uden anmeldelse af de tilsvarende hektar støtteberettiget jord. Det er dog en
forudsætning, at landbrugeren for hver særlig KS-betalingsrettighed aktiverer almindelige betalingsrettigheder svarende til en ha.
Ændring af de særlige KS-betalingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder
a) Hvis der i et senere år anmeldes et større antal hektar jord end antal almindelige
betalingsrettigheder, vil de særlige KS-betalingsrettigheder ændre status til almindelige betalingsrettigheder. Der kan dog kun ændres status på det antal særlige KSbetalingsrettigheder, som svarer til antal overskydende hektar.
Betalingsrettighederne skal derefter fremover anmeldes sammen med et støtteberettiget
areal.
b) Hvis de særlige KS-betalingsrettigheder overdrages til en anden landbruger, ændrer
de status til almindelige betalingsrettigheder. Dette sker i alle tilfælde, bortset fra
de tilfælde, hvor overdragelsen sker ved arv, forskud på arv eller ved ændring af
retlig status.
Ved ”ændring af retlig status” forstås kun følgende tilfælde
• ændring af et selskabs navn, formål, branche og lign. i vedtægterne med deraf
følgende ændring af selskabets registrering i CVR-registeret
• omdannelse af selskabsform fx fra ApS til A/S eller fra andelsselskab til A/S,
og
• hvis en personligt ejet virksomhed indskydes i et A/S eller ApS.
Som det fremgår af ovenstående, gælder denne undtagelse ikke for etablering eller ændring af et I/S.
Bemærk, at værdien af den særlige betalingsrettighed ikke ændres, selv om den ændrer status til almindelig betalingsrettighed.

VI. Overførsel af KS-tillæg
Hvis en avler, der har fået tildelt KS-tillæg, i en aftale om salg af hele eller en del af
sin bedrift i perioden fra den 31. maj 2011 til ansøgningsfristen den 24. april i 2012,
har aftalt, at overdragelsen skal omfatte KS-tillægget, betragtes aftalen som en overdragelse af betalingsrettigheder med jord. Ved evt. overførsel af KS-tillæg sker dette
helt eller delvist i forhold til andelen af det solgte/bortforpagtede areal. Det betyder, at
parterne ikke frit kan aftale fordelingen af et KS-tillæg i forbindelse med salg eller
bortforpagtning.
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Sælger ansøger om forhøjelse af betalingsrettighederne svarende til det solgte areal og
vedlægger sin ansøgning et eksemplar af salgsaftalen med angivelse af det antal hektar
det drejer sig om.
Køber kan efter aftale med sælger på dennes vegne ansøge om forhøjelsen. Det er i så
tilfælde et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet.
Køber ansøger om enkeltbetaling og vedlægger et eksemplar af salgsaftalen. Hvis både
sælger og køber ansøger om enkeltbetaling er det et krav, at sælgers ansøgning indeholder en henvisning til købers.
Hvis der i en aftale om forpagtning med virkning efter den 31. maj 2011 overdrages
et antal betalingsrettigheder på højst det forpagtede antal hektar, betragtes dette som
forpagtning af betalingsrettigheder med jord i følgende tilfælde:
- bortforpagtningen af hele eller en del af bedriften sker senest på dagen for ansøgningsfristen i 2012
- forpagtningskontrakten udløber efter dagen for ansøgningsfristen i 2012 og
- forpagtningen skal omfatte betalingsrettigheder.
Bortforpagter ansøger om forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi og vedlægger et
eksemplar af forpagtningskontrakten med oplysning om det antal hektar, som han vil
bortforpagte betalingsrettighederne for.
Forpagteren ansøger om enkeltbetaling og vedlægger et eksemplar af forpagtningskontrakten.
Det er et krav, at bortforpagters ansøgning indeholder en henvisning til forpagterens.
I salgstilfældet er det et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet, mens det i tilfælde af bortforpagtning, som reglerne er formuleret nu, er et krav, at
bortforpagter er aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen.
Sammenlægning og opdeling af bedrifter
Ved sammenlægning eller opdeling af bedrifter kan KS-tillæg kun overføres, hvis
sammenlægningen eller opdelingen omfatter hele bedriften.

VII. Udbetaling af KS-tillæg
KS-tillæg udbetales første gang i 2012 som en del af Enkeltbetalingen på grundlag af
de forhøjede betalingsrettigheder og /eller nye betalingsrettigheder, herunder særlige
KS-betalingsrettigheder.
Det er dog en forudsætning, at ansøgningen i Fællesskema 2012 danner grundlag for
udbetaling af direkte støtte til mindst 2,00 ha eller ansøger får udbetalt mindst 300 euro for særlige betalingsrettigheder, der udbetales på grundlag af en husdyrproduktion,
eller i husdyrpræmie.
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Efter tildeling af KS-tillægget udgør dette en del af værdien af de almindelige betalingsrettigheder, som tillægget er fordelt på, eller værdien af de særlige KSbetalingsrettigheder. Ved beregningen af støtten og den efterfølgende udbetaling indgår således den del af de udnyttede betalingsrettigheder, der stammer fra KS-tillægget.

VIII. Afklaring af udestående spørgsmål
Vejledningen vil blive opdateret, når der foreligger endelig afklaring af de udestående
spørgsmål.
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