Unge, nyetablerede landbrugere kan få
suppleret landbrugsstøtten

24. februar 2020

Der er et ønske om, at støtte unge, nyetablerede landbrugere de første år, de er i erhvervet. Hvis
den unge er førstegangsetableret på en bedrift med 90 ha (og opfylder de øvrige betingelser), kan
det i 5 år give et årligt supplement på næsten 100.000 kr.
 Du skal være født i 1980 eller senere, være etableret for første gang inden for de sidste 5 år
og træffe beslutninger for planteproduktionen mv., for at opfylde betingelserne.
 Erhvervsmæssigt husdyrhold defineres også som etablering som landbruger.
 Vær opmærksom på dokumentation af støtteforudsætningerne, særligt hvis der søges gennem selskab og lign.
 Tilskuddet søges sammen med grundbetalingen, og med frist d. 17. april.
Tre betingelser for støtte til ung landbruger
Der er tre betingelser, som alle skal være opfyldt, for at være berettiget til støtte til ung nyetableret
landbrugere.
1.

Du må ikke være ældre end 40 år i det første kalenderår, du søger grundbetaling. Hvis du er født 1. januar 1980
eller senere, opfylder du alderskravet for 2020.

2.

Du skal være driftsleder af den landbrugsbedrift, du søger for, senest på den dato, hvor du indsender din ansøgning.

3.

Du skal være landbrugsmæssigt etableret for første gang inden for de seneste fem år. Du skal drive landbrugsvirksomheden i resten af det kalenderår, hvor du får unge-støtte. Hvis du blev etableret i 2015 er 2020 din
sidste mulighed for at blive godkendt til støtteordningen.

Så meget kan du få i tilskud?
Du kan få et tillæg på ca. 1.100 kr. pr. ha, som supplement til den almindelige grundbetaling og evt.
andre støtteordninger (fx ØA, Ø-støtte, pleje af græs mv). Der kan maksimalt gives tilskud til 90 ha,
og maksimalt for en sammenhængende periode på 5 år.
Erhvervsmæssigt husdyrhold gør dig til etableret landbruger
Erhvervsmæssigt husdyrhold regnes som etablering af landbrugsbedrift, hvis dyrene er registreret i
CHR eller hvis dyreholdet danner baggrund for en virksomhed med et CVR-nummer. Husdyrholdet
kan altså definere, hvornår du er etableret for første gang, selv om du fx ikke ejer eller dyrker jord.
Et husdyrhold er som udgangspunkt erhvervsmæssigt, hvis det overstiger:






30 høns
2 malkekøer eller ammekøer med kalve eller 4 stk. andet kvæg
4 heste med tilhørende føl
2 søer med smågrise eller 15 producerede slagtesvin
10 moderfår eller modergeder

En virksomhed med produktion af juletræer og pyntegrønt er også erhvervsmæssig etablering, selv om der ikke er landbrugsstøtte til juletræer.
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Hvis du søger gennem et selskab
Der kan søges tilskud til unge landbrugere gennem et selskab, hvis den unge landbruger opfylder
alle fem betingelser:
1.

Den unge er tegningsberettiget for selskabet. Du vil som udgangspunkt være tegnings-berettiget, hvis du er
medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, eller er ansat som direktør. Du må gerne være tegningsberettiget i fællesskab med andre landbrugere.

2.

Den unge ejer en del af selskabet. Der er ikke noget krav om ejerskabets størrelse.

3.

Hvis den unge varetager den daglige drift af planteproduktionen. Det skal derfor være dig, der træffer beslutninger om fx nyanskaffelser og investeringer. Hvis du som unge landbruger kun har en rådgivende funktion,
eller udelukkende har ansvar for et husdyrhold, lever du som udgangspunkt ikke op til kravet om driftsansvar.

4.

Hvis den unge ikke selv tidligere har søgt landbrugsstøtte for andre virksomheder

5.

Hvis den unge er førstegangsetableret i ansøgningsvirksomheden (senest etableret i 2015). Du kan ikke få
støtte, hvis du tidligere har været medejer af en anden landbrugsbedrift end den nuværende. Det gælder også,
selv om du ikke var driftsleder på den tidligere bedrift.

Flere unge landbrugere kan sammen etablere et støtteberettiget selskab. Det kræver, at mindst én
af de stiftende unge landbrugere varetager driftslederfunktionen og bevarer økonomisk engagement i den 5-årige støtteperiode.
Hvis du træder ud af selskabet
Hvis du forlader selskabet, hvor du har søgt støtte til unge landbrugere, kan du ikke senere søge
støtte for et landbrug som enkeltmandsvirksomhed, eller som ung landbruger i et evt. nyt selskab.
Kontrol af ordningen
På en bedrift på 90 ha er et årligt tilskud på næsten 100.000 kr. så væsentligt et supplement til
driften, at det selvfølgelig giver overvejelser om, hvorvidt en ung landbruger skal være ejer/medejer
og overtage driftslederansvaret. Det kan også give anledning til overvejelser om fx at lave en selskabsdannelse med en ung førstegangsetableret landbruger.
Det er vigtigt, at støtteforudsætningerne kan dokumenteres ved evt. kontrol. På ejendommen skal
der ligge dokumentation for, at ansøger opfylder støttebetingelserne. Dokumentation kan bestå af
regnskaber og forretningsmateriale, selskabskontrakter, ansættelseskontrakter, vedtægter, købsog forpagtningsaftaler mv.
Der har de senere år været stor fokus på, om støttebetingelserne overholdes. Du kan stadig få kontrol af støtteforudsætningerne, selv om du fx i foregående år har fået udbetalt støtten. Hvis du har
fået udbetalt støtte uden at være berettiget, skal støtten tilbagebetales. Hvis en ansøger har lavet
falsk dokumentation, skal der tillige betales 20 % af det beløb, som ansøgere ville have modtaget
som støtte til unge nyetablerede.
Der kan ikke gives en forhåndsgodkendelse af, om støttebetingelserne er til stede. Det vil altid være
en individuel vurdering. Men det anbefales at læse vejledningen og søge rådgivning, hvis det ikke er
åbenlyst, at støttebetingelserne er til stede.
Med venlig hilsen Specialkonsulent, Kirsten Elkjær
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