
 
Ansøgning om brug af brødhvedenormen 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Jordbrugers CVR-nr. 
 (se bilag pkt. 2): 

 

3. Kontraktarealets størrelse i ha (mindst 1 decimal) 
 (se bilag pkt. 3): 

 

4. Grovvare- eller møllervirksomhedens CVR-nr. 
    (se bilag pkt. 4): 

 
 

5. Jeg erklærer, at oplysningerne under pkt. 1-4 er rigtige, og 
• at der enten i høstår 2013 eller 2014 på jordbrugsvirksomheden er dyrket en 

hvedesort, som kunne bruges til at få brødhvedenorm i planperioden, og at denne 
hvede er leveret til grovvare- eller møllervirksomhed, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 
nr. 1 (se bilag pkt. 5), og 

• at dokumentation herfor foreligger på bedriften, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4. 
 

6. Min grovvare- eller møllervirksomhed og jeg erklærer, at der foreligger en kontrakt 
 mellem os for høståret 2015 om dyrkning og levering af hvede til brødfremstilling, jf.  
     bekendtgørelsens §11, stk. 3, (se bilag pkt. 6). 
 
 
________________         ________________ 
Dato (skal udfyldes)          Dato (skal udfyldes) 
 
 
_____________________________                  ____________________________________ 
Ansøgers (jordbrugers) underskrift for pkt. 1-6.                   Grovvare-/møllervirksomhedens underskrift for pkt. 6.  
 
 
Afgivelse af urigtige skriftlige oplysninger kan medføre straf efter straffelovens § 163. 
 

 
Du skal ikke vedlægge dokumentation ved ansøgningen, men du skal opbevare dokumentation 
i mindst 5 år. 
 
 
 

Det er vigtigt, at du har udfyldt alle punkterne 1-6 korrekt og tydeligt. Se bilaget. 
Du kan maile ansøgningen på lth@vfl.dk, eller sende den på fax til fax-nr. 87 40 52 00. Du 
kan også sende ansøgningen i en kuvert mærket ”Brødhvede” til: Videncentret for 
Landbrug, Planteproduktion, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N. Bemærk, at 
du kun må bruge en af ovenstående fremgangsmåder.  

1. Jordbrugers navn, adresse og tlf. nr. 
 



Bilag til ansøgning om brug af brødhvedenormen  
 

 
Det er afgørende, at dit ansøgningsskema er udfyldt korrekt og med tydelig angivelse af samt-
lige oplysninger (evt. med blokbogstaver), idet en mangelfuld ansøgning kan medføre, at din  
ansøgning afvises uden yderligere behandling, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 41.  
 
Pkt. 1: Her oplyser du dit fulde navn og adresse og telefonnr. Skriv tydeligt og inden for feltet.  
 
Pkt. 2: Her oplyser du det CVR-nr. på din jordbrugsvirksomhed, der er registreret i  
NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab.  
 
Pkt. 3: Her oplyser du størrelsen på det areal (i ha med mindst 1 decimal), som er omfattet af  
kontrakten med grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede til  
brødfremstilling til høst 2015.  
 
Pkt. 4: Her oplyser du CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, som du har indgået  
kontrakt med om dyrkning og levering af hvede til brødfremstilling til høst 2015. 
  
Pkt. 5: Her bekræfter du som jordbruger (ansøger) med din underskrift, at oplysningerne i pkt. 
1-4 er korrekte. 
 
Hvis du er nyetableret jordbruger og ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed,  
eller hvis du har erhvervet arealer, hvorpå der tidligere har været dyrket brødhvede, kan du 
bruge dokumentation til brug af brødhvedenorm fra den tidligere ejer eller bruger af virksom-
heden.  
 
Pkt. 6: Her bekræfter du som jordbruger (ansøger) sammen med en grovvare- eller  
møllervirksomhed ved dateret underskrift, at du for planperioden 2014/2015 har indgået kon-
trakt med grovvare- eller møllervirksomheden om dyrkning og levering af hvede fra jordbrugs-
virksomheden til brødfremstilling. Du skal selv sørge for at få repræsentantens underskrift, in-
den du sender det udfyldte ansøgningsskema, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 3, nr. 5. Husk, at 
der skal være dato for begge underskrifter.  
 
Ved kontrolbesøg på din jordbrugsvirksomhed vil vi kontrollere, om du har dokumentation, jf.  
pkt. 5, og kontrakt for levering af brødhvede, som du skal opbevare på din jordbrugsvirksom-
hed i 5 år, jf. § 11, stk. 4.  
 
Du skal være opmærksom på, at hvis du giver urigtige skriftlige oplysninger i ansøgningsske-
maet, kan du straffes efter straffelovens § 163.  
 
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan du telefonisk kontakte  
Videncentret for Landbrug, Planteproduktion på tlf. 8740 5488.  
 
Til behandling af ansøgningen indsamler og videregiver Videncentret for Landbrug personop-
lysninger om dig. Du har ikke pligt til at give oplysningerne, men hvis du ikke giver oplysnin-
gerne, kan det få afgørende betydning for din sag. Oplysninger, du giver ved ansøgningen, 
kan blive videregivet til NaturErhvervstyrelsen, der fører kontrol med reglerne. 
 
Ved henvendelse til Videncentret kan du få at vide, hvilke oplysninger, der er registreret. Du 
kan gøre indsigelse mod oplysningerne, og du kan kræve, at oplysningerne rettes. Du kan kla-
ge til Videncentret over deres behandling af personoplysninger eller til Datatilsynet, Borgerga-
de 28, 5. sal, 1300 København K. 
______________________________  
1 Fødevareministeriets bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2014/2015.  


	Tekst5: Skemaet kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives og sendes pr. brev eller fax. Kan også scannes og sendes pr. mail. (Udskriv-knap findes nederst på siden). Bemærk venligst bilag på side 2.
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