
”Vi har vilje til at give viden værdi”

Forpagtning

Aftalen mellem bortforpagter 
og forpagter



”Vi har vilje til at give viden værdi”

Vilkår i forpagtningsaftaler

Aftalefrihed

• Parter

• Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. 
kort-bilag)

• Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig >< opsigelsesvarsel) 

- Pas på med uopsigelighed!

(regulering ved tilbagelev/bortfald af bet-rettigheder)
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…..Regulering ved tilbagelevering/bortfald af betalingsrettigheder.

Som led i nærværende forpagtningsaftale overdrager bortforpagter midlertidigt de betalingsrettigheder, 
der hører til den forpagtede jord, for den i § 2 angivne periode. Ved ophør af forpagtningsaftalen tilbagefører
forpagter betalingsrettighederne til bortforpagter. Parterne forpligtiger sig til at medvirke til overdragelse
og tilbageførsel af betalingsrettighederne. 

Forpagter er forpligtet til at udnytte de betalingsrettigheder, som er omfattet af nærværende aftale i 
forpagtningsperioden, så disse ikke inddrages i den nationale reserve.

Såfremt betalingsrettighederne ikke kan tilbageleveres til bortforpagter ved forpagtningsaftalens ophør på
grund af forpagters forhold, er forpagter forpligtet til at fremskaffe betalingsrettigheder svarende til de af 
nærværende aftale omfattede rettigheder og overdrage disse varigt til bortforpagter. Er dette ikke muligt, 
betaler forpagter erstatning til bortforpagter for det tab, bortforpagter lider herved. 

Såfremt betalingsrettighederne bortfalder som følge af bortforpagters forhold således, at forpagter ikke
længere kan råde over disse, nedsættes forpagtningsafgiften årligt med det støttebeløb, forpagter mister,
ligesom forpagter ikke har pligt til at tilbagelevere disse betalingsrettigheder. 

Forpagtningsafgiften reguleres / reguleres ikke i tilfælde af ændring af
EU’s landbrugsstøtte. Medfører ændring af EU’s landbrugsstøtte, at den til betalingsrettighederne knyttede støtte,
der kommer til udbetaling stiger eller falder, skal forpagtningsafgiften ændres tilsvarende (krone for krone). 
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Vilkår i forpagtningsaftaler

• Forpagtningsafgift. Fikseret >< variabel/kornpris. +/- moms. 
Betaling (forud><bagud. 1 eller flere årlige rater)

• Stand. Overtagelse og aflevering. Beskrive stand/jordprøver
(sikre gødningsstand og vedligeholdelse af bygninger) 
Væsentlig afvigelse….
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Vilkår i forpagtningsaftaler

• Misligholdelse, konkurs, rekonstruktion m.v.

- Konkursloven (evt. erstatning) 

• [Sikkerhedsstillelse] – (Transport, bankgaranti e.l.)

• Ejerskifte (evt. afståelsesret)

• Uenighed 

• Tinglysning (§ 3. Brugsrettigheder, der ikke er stiftet på længere tidsvilkår end de 
sædvanlige, er gyldige mod enhver uden tinglysning. Ved brugsrettigheder over 
landejendomme er en opsigelse St. Hansdag til at fratræde næstfølgende 1. maj sædvanligt 
vilkår. Ved andre ejendomme er en opsigelse med et halvt års varsel eller derunder 
sædvanligt vilkår).
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Konkursloven: [….Gælder både bortforpagter og forpagters konkurs]

§ 55. Boet kan indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt bebyrdende aftaler.

Stk. 2. Medkontrahenten kan forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, 

om det vil indtræde i aftalen. Der kan ved aftalen træffes nærmere bestemmelse om fristens længde.

Stk. 3. Angår en aftale, som boet er indtrådt i efter stk. 1, en løbende ydelse til skyldneren,

kan boet altid opsige aftalen med en måneds varsel. Medkontrahenten kan kræve erstatning

for tab, ved at opsigelsen er sket med forkortet varsel, medmindre andet følger af § 61.

§ 56. Indtræder boet i aftalen, bliver det berettiget og forpligtet på aftalens vilkår.

Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse til skyldneren, bliver boet ved sin indtræden

forpligtet til at udrede vederlaget for tiden efter konkursdekretets afsigelse indtil en eventuel

opsigelse i medfør af § 55, stk. 3, 1. pkt., eller § 61, stk. 1, som massekrav.

**** **** **** ****

§ 58. Indtræder boet ikke i aftalen, eller stiller det ikke foreskrevet sikkerhed, jf. § 57,

kan medkontrahenten hæve aftalen. [EVT: stadeopg.]

§ 62. Har skyldneren lejet eller forpagtet fast ejendom til brug for sin erhvervsvirksomhed, 

og kan boet ikke straks afgive erklæring om, hvorvidt det vil indtræde i aftalen, jf. § 55, 

kan medkontrahenten fordre, at boet påtager sig som massekrav at betale

forholdsmæssigt vederlag for tiden fra konkursdekretets afsigelse, indtil erklæring afgives.
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Vilkår i forpagtningsaftaler

Udarbejdes af KHL:

• Advokatkontoret/Jura

• Thorbjørn

• Aksel

• Ole

• Niels Peter

Pris: 3.000,- + tid (Typisk 5-10.000,-).

”Gør selv”
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Vilkår i forpagtningsaftaler

Udarbejdes af KHL:

• Advokatkontoret / Jura

• Thorbjørn

• Aksel

• Ole

• Niels Peter

Pris: 3.000,- kr. + tid (Typisk 5 - 10.000,- kr.).

”Gør selv”


