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FORORD

Forord

I denne vejledning orienterer vi om reglerne for
slagtepræmier for kvæg og handyrpræmier for 2003.

Igennem de seneste år er kvaliteten af de oplysninger, der
ligger om de enkelte dyr i CHR, blevet væsentligt
forbedret. Det medvirker til, at udbetalingerne kan
gennemføres indenfor de givne tidsrammer.

For 2003 træder nye regler vedrørende krav til
belægningsgraden for foderarealer i kraft.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med reglerne for at
opnå husdyrpræmier, som er beskrevet i denne vejledning.

Med venlig hilsen

Animalsk kontor
Direktoratet for FødevareErhverv
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PRÆMIEBELØB

Oversigt over præmieordninger og foreløbige

præmiebeløb for slagtninger i 2003

Præmiebeløbene er angivet i ca. kr. pr. dyr

Præmiebeløb for 2003 vil blive omregnet til danske kroner
efter gennemsnittet af eurokurserne i december 2002.
I denne vejledning er anvendt eurokursen pr. 31.oktober
2002  (EUR = 7,4323 kr.).

Tyre Kalve Andet
kvæg

185 kg slagtet
vægt og derover

1–7
måneder

Over 8
måneder

med
handyr-
præmie

uden
handyr-
præmie

Handyrpræmie 1.561

Slagte- Kalve 372
Præmie Kvæg over

8 måneder 595 595 595

National
Fast
præmie 500

Konvolut Rest-
præmie 250 250

Præmier i alt 2.406 1.345 372 595

Krav om foderareal se kap. 7 nej nej nej
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PRÆMIEBELØB

Stude

Over 9
måneder

Holdt fra 19.
til og med
22. måned

Alle stude
over 9
måneder

med 1
præmie for
stude

med 2
præmier for
stude

uden
præmier for
stude

1.115 2.230

595 595 595

500

250 250 250

1.345

se kap. 7 se kap. 7 nej

1.960 3.075
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FORORD

De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå
præmie for slagtede dyr, er følgende:
• alt kvæg i din besætning skal være registreret i det

Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), se kap. 5.
• alt kvæg i din besætning skal være isat godkendte

CKR-øremærker, se kap. 4.
• alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang fra

bedriften) skal inden for 3 dage registreres i staldregi-
streringsblokken eller i en udskrift fra edb-programmet
Dyreregistrering, se kap. 5.

• alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang til
slagteri) skal være indberettet til CHR inden for 7 dage,
se kap. 5.

• dyrene skal være på din bedrift i de fastsatte holdepe-
rioder, se kap. 6.

• slagtning skal finde sted mindre end 1 måned efter, at
dyrene har forladt din bedrift, se kap. 2 og 3.

• slagteriet skal indberette det slagtede dyr til direktoratet
på dine vegne, se kap. 8.

• for dyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige
regler, se kap. 10.

• du skal anmelde foderareal, hvis du søger om handyr-
og ammekopræmier til mere end 15 storkreaturer (SK)
inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår,
se kap. 7.

• du skal anmelde foderareal, hvis du ønsker at opnå
ekstensiveringspræmie, se kap. 7.

• du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift, se
kap. 11.
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      GENERELLE FORHOLD

1. Generelle forhold

Nyt i 2003
Belægningskravet og dermed kravet til foderarealer, der
danner grundlag for beregning af handyr- og ammeko-
præmier er i 2003 øget til 1,8 SK /ha.

Den særlige regel ved overskridelse af 90 dyrsloftet, hvis
det nationale præmieloft for handyr og stude på 221.688
dyr overskrides, er ændret til, at antallet af præmier til
alle producenter, der har søgt om handyrpræmie, nedsæt-
tes forholdsmæssigt.

Præmieniveauet
Slagte- og handyrpræmierne er uændret i 2003 i forhold til
2002.

Hvem kan få præmie?
En producent, som kan få slagte- og handyrpræmie, kan
være en person, et selskab eller et producentfællesskab.

Bedrift
En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejen-
domme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en
producent, og som er beliggende i Danmark.

Besætning
Ved en besætning forstås i denne vejledning alle bedriftens
tilhørende kvægbesætninger.
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GENERELLE FORHOLD

Ved præmieloft forstås, enten det antal SK som det an-
meldte foderareal giver mulighed for, eller begrænsningen
efter 15 storkreaturreglen.

Husdyrpræmier
I denne vejledning forstås ved husdyrpræmier:
• slagtepræmie for kalve
• slagtepræmie for kvæg på 8 måneder og derover
• præmie fra den nationale konvolut
• handyrpræmie
• ekstensiveringspræmie.

Deltagelse i præmieordningerne
Du tilmeldes automatisk præmieordningen, når
direktoratet modtager den første indberetning fra slagteriet
om slagtning af et af dine dyr.

Hvis du forsender et dyr til et andet EU-land eller ekspor-
terer et dyr til lande uden for EU, tilmeldes du automatisk
præmieordningen, når direktoratet modtager den første
ansøgning fra dig.

Udtrædelse af præmieordningerne
Ønsker du at udtræde af ordningerne, skal du skriftligt
framelde dig over for direktoratet. Frameldingen har virk-
ning fra modtagelsen i direktoratet og til udgangen af året.
Er du udtaget til kontrol, kan du dog først udtræde af ord-
ningerne efter, at kontrollen har fundet sted.

Udbetaling af forskud på præmier
I november/december 2003 vil direktoratet udbetale for-
skud på 60% af:
• slagtepræmien for kalve
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      GENERELLE FORHOLD

• slagtepræmien for kvæg
• handyrpræmien
• ammekopræmien.

Forskuddet på slagte- og handyrpræmien vil omfatte dyr,
der er slagtet i løbet af de første 39 uger af 2003.

Slutudbetaling
Det resterende beløb forventes at blive udbetalt i maj 2004,
dog senest 30. juni 2004.

I forbindelse med slutudbetalingen vil der blive udbetalt
beløb fra den nationale konvolut (tillæg til slagtepræmien)
og ekstensiveringspræmie.

Uberettigede udbetalte beløb
Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du til-
bagebetale beløbet pålagt renter fra det tidspunkt, hvor til-
bagebetalingskravet er fremsat.

Producentoplysninger
Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din konto. Hvis du
ønsker at ændre f.eks. din adresse, bank- eller giro-
kontonummer, skal du udfylde et “stamdatakort” og ind-
sende dette til Direktoratet for FødevareErhverv. Stam-
datakort kan du få tilsendt ved at henvende dig til direkto-
ratet eller ved at hente det på direktoratets hjemmeside.

Overfor direktoratet skal du altid anvende det samme
CVR/SE-nr., uanset hvilke ordninger, det drejer sig om.
Det er en forudsætning, at du anvender samme CVR/SE-nr.
i direktoratet og i CHR. Hvis du ikke er momsregistreret,
skal vi bruge dit cpr.nr.
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Uforudsigelige forhold
Hvis der indtræffer uforudsigelige og ekstraordinære for-
hold (force majeure), som f.eks. brand eller producentens
alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmie bevares,
selv om ordningens krav ikke er opfyldt.

Direktoratet skal have skriftlig underretning om forholdet
inden 10 arbejdsdage efter, at de ekstraordinære forhold er
konstateret. Dokumentation skal vedlægges.

Anvendelse af internet
Animalsk kontors vejledninger, stamdatakort og skemaer
kan findes på internettet på adressen: www.dffe.dk

Endvidere kan vejledninger, stamdatakort og skemaer  be-
stilles på adressen: husdyr@dffe.dk

Overførsel af data
Oplysningerne i dine ansøgninger om kvægpræmier vil
blive overført til Fødevareministeriets grunddataregister
det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

CHR er et basisregister for hele Fødevareministeriets om-
råde. Registret anvendes som et redskab for samtlige insti-
tutioner under ministerområdet i forbindelse med admini-
stration, støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af
den fælles landbrugspolitik. En række af registerets oplys-
ninger vil blive videregivet til Fødevaredirektoratet og
Plantedirektoratet i henhold til særlig aftale.

Dataansvarlig for CHR er Fødevareministeriets departe-
ment, Holbergsgade 2, 1057 København K.
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SLAGTEPRÆMIE

2. Slagtepræmie

Slagtepræmien for kvæg ydes for kalve og for kvæg over 8
måneder. Der ydes endvidere et særligt tillæg fra den nati-
onale konvolut til slagtepræmien for handyr.

Det er en forudsætning for at få slagtepræmie, at dyret er
holdt på din bedrift i den foreskrevne holdeperiode.

Der er ikke krav om anmeldelse af foderareal.

Slagtepræmie for kalve

Du kan opnå præmie for kalve, som er over 1 måned, men
er under 7 måneder.

Du har ret til præmie hvis:
• kalven er mere end 1 måned, men under 3 måneder, og

du har holdt kalven mindst 1 måned, eller
• kalven er mindst 3 måneder, men under 7 måneder, og

du har holdt kalven mindst 2 måneder
• slagtningen finder sted mindre end en måned efter, at

dyret har forladt din bedrift.

Kalve slagtet i Danmark må højst have en slagtet vægt på
152,5 kg.

Slagtepræmien for kalve er ca. 372 kr. i 2003.

Slagtepræmie for kvæg over 8 måneder

Du kan få præmier for:
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• handyr (tyre og stude) over 8 måneder
• kvier over 8 måneder
• malkekøer
• ammekøer.

Du har ret til præmie, hvis:
• du har holdt dyret i 2 måneder inden slagtning
• slagtningen finder sted mindre end en måned efter, at

dyret har forladt din bedrift.

Hvis dyret inden for en måned efter at have forladt din be-
drift slagtes i et EU-land eller eksporteres, kan du søge om
slagtepræmie, se kap. 10.

Slagtepræmien for kvæg over 8 måneder er ca. 595 kr. i
2003.

Præmie fra den nationale konvolut

For 2003 udgør den såkaldte nationale konvolut for Dan-
mark ca. 89 mio. kr. Beløbet udbetales i form af en fast
præmie og en restpræmie.

Du skal ikke søge om præmier fra den nationale konvolut.
Præmierne vil automatisk blive udbetalt som tillæg til
slagtepræmien for visse handyr.

Præmier fra den nationale konvolut kan ligeledes udbetales
ved forsendelse og eksport, se kap.10.

Fast præmie for tyre og stude
Du kan få én fast præmie for tyre og stude, som:
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SLAGTEPRÆMIE

• ikke har fået handyrpræmie
• tyre skal mindst være 8 måneder og

mindst veje 185 kg slagtet
• stude er mindst 9 måneder.

Fast præmie for tyre og stude er 500 kr. i 2003.

Restpræmie for tyre og stude
Det beløb, der er tilbage i den nationale konvolut efter ud-
betaling af den faste præmie, fordeles som et generelt til-
læg til:

• slagtepræmien for tyre, der mindst skal være 8 måneder
og mindst vejer 185 kg slagtet

• stude, der mindst er 9 måneder.

Restpræmie for tyre og stude er ca. 250 kr. i 2003.
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HANDYRPRÆMIE

3. Handyrpræmie

For handyr (tyre og stude) kan der ved slagtning ydes de
præmier, der fremgår af oversigten på side 6 og 7.

Slagtningen skal finde sted mindre end en måned efter, at
dyret har forladt din bedrift. Dette gælder både for tyre og
stude.

Du skal anmelde foderareal, hvis du søger om præmie for
mere end 15 SK inklusiv beregnede malkekøer og omreg-
nede moderfår, du søger præmie for, se kap. 7.

Alderen på tyren/studen på slagtetidspunktet er afgørende
for, hvor mange SK dyret tæller ved beregning af foder-
areal, se skema side 32.

Du kan opnå præmier for tyre og stude, der forsendes til
andet EU-land eller eksporteres til lande uden for EU, se
kap. 10.

Tyre
Du har ret til én handyrpræmie, hvis:
• tyren vejer mindst 185 kg slagtet
• du er den producent, der senest har holdt tyren i mindst

2 måneder, som ligger indenfor 3 måneder før slagte-
dato.

Handyrpræmien er ca. 1.561 kr. i 2003.

Stude
Du har ret til én præmie for stude, hvis:
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HANDYRPRÆMIE

• studen er 9 måneder eller derover
• du er den producent, der senest har holdt studen i

mindst 2 måneder, som ligger indenfor 3 måneder før
slagtedato:
mellem den 7. måned og inden udgangen af den 22.
levemåned eller
2 måneder efter den er blevet mindst 20 måneder

gammel.

Du har ret til to præmier for stude, hvis du har holdt studen i
4 måneder fra og med den 19. til og med den 22. leve-
måned, se eksemplet side 23.

Én præmie for stude er ca. 1.115 kr. i 2003.

Handyrloftet

Hvis det nationale præmieloft for handyr og stude på
221.688 dyr overskrides, nedsættes antallet af præmier til
alle producenter, der har søgt om præmie, forholdsmæssigt.
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MÆRKNING AF KVÆG

4. Mærkning af kvæg

Kvæg, der er født den 1. januar 1998 eller senere, skal væ-
re mærket med to CKR-øremærker med samme nummer, ét
i hvert øre. Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødsel.
Hvis en kalv afgår fra oprindelsesbesætningen inden 20
dage efter fødslen, skal den være isat øremærker.

Kvæg, som er født inden 1. januar 1998, skal mindst være
mærket med ét CKR-øremærke. Det anbefales, at du isæt-
ter et suppleringsøremærke med samme nummer i dyrets
andet øre.

Du må kun anvende godkendte CKR-øremærker.

Hvis det ved et kontrolbesøg konstateres, at du har kvæg,
som ikke er mærket korrekt, vil dette medføre reduktion
eller bortfald af din slagte- og handyrpræmie samt eventu-
elle ammekopræmier, se kap. 11.

Erstatningsøremærke
Har et dyr tabt et godkendt øremærke, skal du straks be-
stille et CKR-erstatningsøremærke. Når du har modtaget
dette, skal du omgående isætte det modtagne CKR-erstat-
ningsøremærke.

Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf. 70 13 31 31,
Landmandens Service telefon eller  hos din lokale CHR-
afdeling.

Erstatningsøremærket skal have samme nummer som dy-
rets oprindelige øremærke.
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BESÆTNINGSLISTE/ INDBERETNING

5. Besætningsliste/indberetning

På bedriften skal der altid være en ajourført besætnings-
liste.

Ved besætningsliste forstås den sidst udskrevne CHR-
besætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din
staldregistreringsblok eller en tilsvarende oversigt udskre-
vet fra edb-programmet Dyreregistrering.

Alle hændelser i din besætning (dvs. indgange og afgange
f.eks. fødsel eller levering til slagteri) skal senest 3 dage
efter være ført i staldregistreringsblokken eller indtastet i
og udskrevet fra edb-programmet Dyreregistrering.

Oplysningerne i staldregistreringsblokken skal indberettes
til den lokale CHR-afdeling senest 7 dage efter, at hændel-
sen har fundet sted.

Vær endvidere opmærksom på, at den afgangsdato, som du
skal indberette til CHR, er den dato, hvor dyret er afgået
fra bedriften, og ikke f.eks. datoen på slagteafregningen.

Indberetning og registrering kan ske på en af følgende måder:

Registrering Indberetning
CHR-besætningsliste +
staldregistreringsblok

Udfyld staldregi-
streringsblok

Indsend sider fra
staldregistreringsblok

Edb-programmet
”Dyreregistrering”

Indtast og print Elektronisk overførsel

www.lr.dk Indtast og udfyld Elektronisk overførsel
Voice respons staldregistre-

ringsblok
Telefonisk
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Flytning af kvæg til anden producent

• Med kvæg
Hvis du flytter kvæg (f.eks. en foldtyr) til en anden pro-
ducent med kvæg, skal du oprette et nyt besætningsnum-
mer med dig som ejer under den anden kvægproducent.
Du skal derefter indberette dyrets flytning til det nye be-
sætningsnummer til CHR.

Ved levering til slagtning tilrådes det, at du udfylder side 2
af producenterklæringen. Herved er slagtestedet informeret
om besætningsnummeret, hvori dyret er registreret.

Producenterklæringen kan bestilles på slagteriet eller i di-
rektoratet.

• Uden kvæg
Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har
kvæghold, skal dette ikke indberettes til CHR, men du skal
i din staldregistreringsblok eller på anden tilsvarende liste
notere adressen, hvor dyrene befinder sig.

Flytning af kvæg til fællesgræsning
Dine dyr og andre producenters dyr kan udstationeres til
fællesgræsning, og du skal i denne forbindelse anvende
kode 50 i staldregistreringsblokken. Når du tager dine dyr
hjem igen, skal du anvende kode 51 i staldregistrerings-
blokken. Det vil fremgå af CHR-besætningslisten, hvilke
dyr der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne frem-
gangsmåde gælder kun for arealer, som er godkendt af Fø-
devareregionerne til fællesgræsning. Hvis din staldregistre-
ringsblok ikke indeholder kode 50 og 51, skal du bestille
en ny staldregistreringsblok.
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Besætningslister fra CHR
Fødevaredirektoratet sender dig CHR-besætningslister med
de intervaller, der fremgår af oversigten nedenfor. Antallet
af hændelser (indgange/afgange) pr. år er afgørende for det
antal besætningslister, du årligt får tilsendt.

CHR-besætningslisten indeholder oplysninger om kvæg,
der er eller har været i din besætning i de sidste 13 måneder.

De periodisk udsendte CHR-besætningslister skal opbeva-
res, indtil du modtager besætningslisten i ”Den årlige er-
klæring”. Denne besætningsliste opsummerer hændelserne
i din besætning i det seneste år. Du skal opbevare denne
besætningsliste i mindst 5 år til eventuel kontrol.

Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besæt-
ningsliste, kan dine husdyrpræmier blive reduceret eller
bortfalde.

Fejllister/Dyrekontrolbreve (DYKO-breve)
Hvis oplysninger, som du har indberettet til CHR om dyre-
ne, ikke stemmer overens med andre indberettede oplys-
ninger, vil dette fremgå af en fejlliste eller et DYKO-brev,
der udsendes til dig. Du bør straks undersøge, hvor fejlen
er opstået, og herefter få registreringen rettet.

Antal hændelser pr. år Antal besætningslister pr. år
Færre end 30

30-49
50 og derover

2
3
4
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BEREGNING AF HOLDEPERIODER

6. Beregning af holdeperiodernes
længde og dyrs alder i måneder

Holdeperioders længde
Under de enkelte ordninger er der anført en periode på 1
eller 2 måneder, som du skal holde dyrene på bedriften.

Perioden beregnes på følgende måde:

1. Du fastslår den dato, hvor dyret blev indsat i besætnin-
gen

2. Til denne dato lægger du én dag
3. Hertil lægger du holdeperiodens antal måneder frem til

samme månedsdato. Denne dato må dyret tidligst afgå
fra din besætning for at opnå præmie.

Eksempel:
En tyr, der er indsat i besætningen den 2. maj, må tidligst
forlade besætningen den 3. juli for at have overholdt hol-
deperioden på 2 måneder for at få slagte- og handyrpræ-
mie.

Alder i måneder
I forbindelse med slagte- og handyrpræmierne skal dyrene
have en mindste alder regnet i måneder.

Dyrenes alder beregnes på følgende måde:

• Kalve over 1 måned

Kalve kan opnå slagtepræmie, når de er over 1 måned.

Eksempel: Kalven er født 1. januar og kan derfor

slagtes fra og med den 2. februar.
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• Kalve under 7 måneder

For at opnå slagtepræmie for kalve skal slagtningen

finde sted, inden dyret er 7 måneder.

Eksempel:  Kalven er født 1. januar, og skal derfor

slagtes senest 31. juli.
• Kvæg over 8 måneder

For at opnå slagtepræmie for kvæg over 8 måneder skal

dyret have levet i 8 hele måneder, før det må slagtes.

Eksempel:  Er dyret født 1. januar, kan det tidligst le-

veres til slagtning fra og med 1. september.

• Stude over 9 måneder

Stude skal for at opnå 1 handyrpræmie være mindst 9

måneder.

Eksempel:  Er studen født 1. januar, kan den leveres til

slagtning fra og med 1. oktober.

For handyr der eksporteres, og for hvilke der ønskes

handyrpræmie, gælder samme beregning.

• Stude, 2 præmier

For at opnå 2 præmier skal studen være mindst 22 må-

neder og være holdt fra og med den 19. levemåned til

og med den 22. levemåned.

Eksempel: Studen fødes 1. januar 2002 og skal derfor

holdes fra og med 1. juli 2003 til og med den 31. okto-

ber 2003. Studen må først slagtes/forsendes fra og med

den 1. november 2003 for at opnå 2 præmier.
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7. Foderareal

Du skal anmelde foderarealer, hvis du:
• søger præmie for handyr eller ammekøer og ønsker

præmie for mere end 15 SK inklusiv beregnede malke-
køer og omregnede moderfår, som du søger præmie for

• ønsker ekstensiveringspræmie for handyr eller amme-
køer.

Hvis du ikke anmelder et foderareal, kan du kun få handyr-
eller ammekopræmie for op til 15 SK, inklusiv beregnede
malkekøer og omregnede moderfår, du søger præmie for.
Se skema side 32.

Hvis du har malkekvæghold og kun ønsker slagtepræmie
og præmie fra den nationale konvolut for dine handyr, men
ikke handyr- eller ammekopræmie, skal du ikke anmelde
foderareal.

Generelle forhold

Frist for at anmelde foderarealer
Du skal anmelde foderarealer i ansøgningen om hektar-
støtte og anmeldelse af foderarealer, og ansøgningsfristen
er den 22. april 2003.

Hvis du indsender din ansøgning om hektarstøtte med de
anmeldte foderarealer for sent, medfører dette reduktion af
præmierne for handyr og ammekøer med 1% pr. arbejdsdag.
Modtages ansøgningen senere end 25 dage efter ansøg-
ningsfristen, bortfalder handyr-, ammeko- og ekstensive-
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ringspræmier. Du kan dog få handyr- og ammekopræmie
efter 15 storkreaturreglen.

Ændring af foderarealer
Frem til den 2. juni 2003 kan du som hovedregel ændre
marker i din ansøgning om hektarstøtte og anmeldelse af
foderarealer, og du kan tilføje nye foderarealer.

Ændringer efter den 22. april 2003 skal dog være indsendt
inden direktoratet har kontaktet dig om eventuelle proble-
mer i din ansøgning, og inden du har fået besked om, at
der skal foretages kontrol på din bedrift.

Arealer, som kan anmeldes
I de følgende afsnit: “Foderareal - grundlag for handyr- og
ammekopræmie” side 29 og “Foderareal - grundlag for
ekstensiveringspræmie” side 33, er der detaljeret angivet
hvilke afgrøder, du kan anmelde som foderareal.

Dyrkningsfrie bræmmer
Du kan kun anmelde dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb
og søer som foderareal, hvis de henligger som permanent
græs.

Arealer tilmeldt andre tilskudsordninger
Du kan anmelde foderarealer, selv om arealerne er
omfattet af følgende tilskudsordninger:
• tilskud til økologisk jordbrugsproduktion
• tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (und-

tagen arealer under ordningen “20-årig udtagning af
agerjord og 20-årig udtagning af græsarealer uden for
omdriften”)

• tilskud til vådområder (se dog næste afsnit).
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Arealer, som ikke kan anmeldes
Afgrøder på anmeldte foderarealer må ikke være omfattet
af andre EU-støtteordninger i samme ansøgningsår. Du
kan derfor ikke anmelde følgende marker som foderarealer:
• marker, der søges hektarstøtte til, herunder braklagte

marker med EU-støtte
• marker med sukkerroer til fabrik
• marker, hvor der tages slæt til produktion af tørret foder

med EU-støtte
• marker med markfrø, som opnår EU-støtte.

Du kan endvidere ikke anmelde:
• arealer med tagrør, siv, krat, skov eller lyng
• marker med gartneriprodukter, f.eks. gulerødder eller

kartofler
• de dele af marker, som normalt står under vand i hele

eller dele af rådighedsperioden
• arealer, der i rådighedsperioden anvendes til andet

husdyrhold, f.eks. frilandsgrise eller stutteri.
• arealer, der i rådighedsperioden i selv korte perioder

anvendes til festivaler, koncerter, spejderlejre m.v.
• arealer, der i rådighedsperioden anvendes til andet

husdyrhold, som f.eks. frilandsgrise, hjorte, stutteri mv.

Udnyttelse af foderareal
Anmeldte foderarealer skal indgå i ejendommens drift, dvs.:
• arealerne skal enten afgræsses af kvæg eller får fra din

besætning, eller
• du skal høste og bjærge en afgrøde fra disse arealer.
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Mindstekrav til arealstørrelsen
Et foderareal kan ikke være under 0,30 ha, medmindre det
til alle sider er varigt afgrænset af veje, skel, mv.

Arealer, der er delvist dækket af en foderafgrøde, kan kun
anmeldes som foderareal med den del, der faktisk er dækket
af foderafgrøden. Denne del skal mindst udgøre et sammen-
hængende areal på 0,30 ha. Eksempelvis kan arealer med
blandet lyng og græs anmeldes som foderareal, men arealet
skal reduceres med den del af arealet, der er dækket af lyng.
Samme fremgangsmåde anvendes, hvis der er spredte buske
og træer på arealet.

Rådighed
Et foderareal skal generelt være til rådighed for husdyrhold
i en periode på syv måneder. For foderarealer med græs og
græsblandinger begynder syvmåneders perioden den 1. ja-
nuar og for andre afgrøder senest den 31. marts.

Du skal selv have rådighed over det anmeldte foderareal i
mindst 31/2 måned:
• for arealer med græs og græsblandinger skal rådigheds-

perioden mindst omfatte perioden fra den 15. april 2003
til den 31. juli 2003

• for arealer med anden afgrøde end græs og græsblandin-
ger skal rådighedsperioden mindst omfatte perioden fra
den 15. april til efter afgrødens høsttidspunkt.

I rådighedsperioden på mindst 31/2 måned må det anmeldte
foderareal kun udnyttes af dit eget husdyrhold. Bemærk
dog reglerne for græsningsaftaler (se nedenfor).
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Leje af foderarealer
Du kan supplere dit foderareal ved forpagtning af arealer
eller ved at indgå en græsningsaftale. Aftalerne skal være
indgået skriftligt, og arealerne skal anmeldes i hektar-
støtteansøgningen.

Græsningsaftale
En græsningsaftale er en aftale, hvor driften af arealet fort-
sat sker for ejers regning og risiko, men hvor lejer betaler
et beløb pr. dyr for at kunne disponere over anvendelsen af
hele arealet eller en del af dette i rådighedsperioden.

Du kan anmelde foderarealer, som du har indgået en skrift-
lig græsningsaftale for. Hvis en græsningsaftale er indgået
med flere producenter, medtager de enkelte producenter
den andel, for hvilken den pågældende har indgået skriftlig
græsningsaftale og i de forhold, som de udnytter arealet.
Arealet kan i rådighedsperioden afgræsses af aftaleparternes
husdyrhold. Græsningsaftaler er ikke underlagt landbrugs-
lovens afstandsbestemmelser.

Når du indgår en græsningsaftale, skal du sikre dig, at rå-
dighedsperioden for arealerne er opfyldt.

Ved indgåelse af græsningsaftaler skal parterne sikre sig,
at der afsættes et passende areal til hver parts besætning.
Indgår en mælkeproducent  f.eks. en græsningsaftale med
en anden landmand, skal han selv som et minimum råde
over 0,1 ha græsareal pr. malkeko.
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Foderareal – grundlag for handyr- og
ammekopræmie

Du skal anmelde foderarealer, hvis du søger handyr- eller
ammekopræmie for mere end 15 SK, inklusiv det beregnede
antal malkekøer og det omregnede antal moderfår, du søger
præmie for.

I 2003 kan du få præmie for 1,8 SK pr. hektar anmeldt fo-
derareal.

Følgende afgrøder kan anmeldes som foderareal:

Kode* Afgrødeart Kode* Afgrødeart
60 Foderroer 67 Vikke
62 Kløver 68 Fodermarvkål
63 Lucerne 69 Græs – ikke i
65 Græs i omdrift, omdrift, som

som afgræsses afgræsses
72 Græs i omdrift, 71 Græs, ikke i

som ikke afgræsses omdrift, som ikke
(ikke brak) afgræsses

Forudsat at du ikke søger hektarstøtte til arealerne, kan
du endvidere anmelde følgende afgrøder som foderareal:

Kode* Afgrødeart Kode* Afgrødeart
1 Vårbyg 29 Blandsæd,
2 Vinterbyg efterårssået, helsæd
3 Vårhvede 13 Vårbyg, helsæd
4 Vinterhvede 14 Vinterbyg, helsæd
5 Rug 15 Vårhvede, helsæd
6 Havre 16 Vinterhvede, hel-
7 Triticale Sæd
9 Boghvede 17 Rug, helsæd
10 Andre kornarter, 18 Havre, helsæd

vårsået
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*kode jævnfør hektarstøtteordningen.
Hvis du driver økologisk landbrug anvendes særlige koder.

Beregning af malkekøer
Antallet af malkekøer beregnes ved at dividere din mælke-
kvote pr. 1. april 2003 med det godkendte ydelseskontroltal
for kontrolåret fra 1. oktober 2002 til 30. september 2003,
hvis dette er større end 6.800 kg. I alle andre tilfælde an-
vendes en gennemsnitlig mælkeydelse på 6.800 kg (se
skema, side 32.

Ved udbetaling af forskud til mælkeproducenter, der er
med i ydelseskontrollen, vil mælkekvoten være divideret
med ydelsen i en 12-måneders periode, forskudt i forhold
til ydelseskontrolåret, og reduceret med 5%.

Sanktion angående foderarealer
Hvis der er mere end 20% forskel mellem det anmeldte
areal og det areal, der konstateres ved kontrol, kan der
ikke ydes handyr- og ammekopræmie og således heller
ikke ekstensiveringspræmie.

11

12
26
27

28

Andre kornarter,
Efterårssået
Majs
Blandsæd, vårsået.
Blandsæd,
efterårssået
Blandsæd, vårsået,
helsæd

19
21
22
23
24
30
31
32
33

Triticale, helsæd
Vårraps
Vinterraps
Rybs
Solsikke
Ærter
Hestebønner
Sødlupin
Ærtehelsæd
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Hvis forskellen er over 50%, vil et areal på samme størrelse
som det fastslåede areal blive inddraget af det foderareal,
du anmelder i det følgende år. Hvis det anmeldte foderareal
i dette år er mindre end størrelsen af det areal, der skal ind-
drages, vil inddragelsen af restarealet fortsætte i de følgende
år, dog maksimalt 3 år.

Hvis du har anmeldt et for stort foderareal, men det viser
sig, at det ved kontrollen fastslåede areal er tilstrækkeligt
foderareal til de husdyr, som indgår i beregningen af belæg-
ningsgraden og som du har søgt præmie for, sanktioneres
du ikke for dine husdyrpræmier.

Rækkefølge for husdyrpræmie
Hvis foderarealet, som du har anmeldt, ikke giver mulighed
for at yde handyrpræmie og ammekopræmie for alle dyrene,
medtages disse i følgende rækkefølge:
• kvier (ammekopræmie) under 2 år
• tyre under 2 år
• stude under 2 år
• ammekøer
• tyre over 2 år
• stude over 2 år.

Hvis du ønsker, at præmie for ammekøer prioriteres højere

end handyrpræmie for tyre og stude under 2 år, skal du

skriftligt oplyse direktoratet, Animalsk kontor, om dette.
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Skema til beregning af antal SK og foderareal i år 2003

1 Ydelseskontroltallet anvendes kun, hvis din malkekvægbesætning igennem
hele året (1. oktober - 30. september) har været med under ydelseskontrollen.

2 Se side 33 om foderareal for at opnå ekstensiveringspræmie.
3 Kviens alder på ansøgningstidspunktet for ammekopræmie.
4 Det er ikke nødvendigt at anmelde noget foderareal, idet du er omfattet af reglen

om 15 SK (se dog 2 ).
5 Bemærk, at du skal have mere areal i 2003 end tidligere.

Mælkekvote 01.04.2003

Ydelse (enten ydelseskontroltal for
2002/2003 1 eller som minimum 6.800 kg)

Eksempel 1

                       0 kg

                     0 kg

Eksempel 2
       340.000 kg

          6.800 kg

Til eget
brug

Beregnet antal malkekøer i alt
(mælkekvote divideret med ydelse)

Omregnet antal moderfår, der søges
om præmie for i 2003: (antal x 0,15)

Tyre, der forventes præmie for i 2003:
• Slagtet – under 2 år (antal x 0,6)
• Slagtet – over 2 år (antal x 1,0)

Stude, der forventes 1 præmie for i
2003:
• Slagtet – under 2 år (antal 0,6)
• Slagtet – over 2 år (antal x 1,0)

Stude, der forventes 2 præmier for i
2003:
• Slagtet – over 23 måneder, men under

2 år (antal x 1,2)
• Slagtet – over 2 år (antal x 1,6)

Antal ammekøer og kvier over 8
måneder, der søges om præmie for i
2003:
• Ammekøer (antal x 1,0)
• Kvier over 24 mdr. 3 (antal x 1,0)
• Kvier over 8 måneder og under 24

måneder 3 (antal x 0,6)

0

(20 moderfår)    3

(3 tyre)           1,8

                          0

                          0

                          0

                          0

                          0

(8 ammekøer)   8
(1 kvie)             1

(1 kvie)          0,6

  340.000
       6.800  = 50

                     0

(20 tyre)       12
                   0

                    0
                    0    

                      0
(2 stude)    3,2

                      0

Storkreaturer (SK) i alt stk. 14,4 65,2

Nødvendigt anmeldt foderareal2

(antal SK divideret med 1,8 SK) = ha 04 36,225
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Foderareal – grundlag for ekstensiverings-

præmie

Der kan udbetales ekstensiveringspræmie som tillæg til hver
opnået handyr- og ammekopræmie, hvis belægningsgraden
på bedriften ikke overstiger 1,4 eller 1,8 SK pr. hektar
foderareal. Se tabel side 35.

Belægningsgraden beregnes som antallet af SK i din besæt-
ning divideret med antal anmeldte hektar foderareal, som
kan danne grundlag for ekstensiveringspræmie.

Beregning af SK i besætningen
Ved beregning af antal SK i besætningen indgår alt levende
kvæg over 6 måneder med det antal dage, det enkelte dyr
har været i besætningen i ansøgningsåret fra og med den 7.
levemåned. Endvidere indgår det antal moderfår, du har
søgt præmie for.

Ved omregning til SK anvendes følgende satser:

Din besætningsstørrelse vil blive beregnet på grundlag af
oplysninger i CHR.

Sættes din besætning under tilsyn af veterinærmyndig-
hederne på grund af sygdom og lignende, multipliceres
antallet af SK på bedriften med faktoren 0,8 i en periode,

Handyr og kvier over 24 måneder,
ammekøer, malkekøer: 1,0 SK
Handyr og kvier fra 6 måneder til og
med 24 måneder: 0,6 SK
Moderfår, der er søgt præmie for: 0,15 SK
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der dækker tilsynsperioden tillagt 20 dage. Ønsker du at
anvende denne mulighed, skal du senest 10 arbejdsdage
efter din besætning er sat under tilsyn meddele dette
skriftligt til direktoratet.

Beregning af foderareal – grundlag for

ekstensiveringspræmie

Kun arealer med følgende afgrøder kan danne grundlag for
beregning af ekstensiveringspræmie:

*kode jævnfør hektarstøtteordningen.

Desuden skal mindst 50% af de anmeldte foderarealer, der

skal lægges til grund for ekstensiveringspræmien, bestå af

arealer med græs og græsblandinger, dvs. afgrødekoderne

65 og 69.

Mindst 50% af det anmeldte foderareal skal i løbet af året
afgræsses af dit kvæg eller dine får, også selvom der er an-
meldt mere end 50% græsmarker. Dette udelukker dog
ikke en blandet brug af disse arealer (afgræsning, hø eller
ensilage) i løbet af samme år.

Kode* Afgrødeart Kode* Afgrødeart
60
62
63
65

72

Foderroer
Kløver
Lucerne
Græs i omdrift,
som afgræsses
Græs i omdrift,
som ikke afgræsses
(ikke brak)

67
68
69

71

Vikke
Fodermarvkål
Græs, ikke i om-
drift, som afgræs-
ses
Græs, ikke i om-
drift, som ikke
afgræsses
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Direktoratet beregner det samlede areal, som kan indgå i

grundlaget for beregning af ekstensiveringspræmien på

baggrund af dine anmeldte foderarealer i hektarstøtteansøg-

ningen.

Sanktioner angående arealer, der anvendes til eksten-

siveringspræmie
Hvis der ved kontrol fastslås et areal, som medfører, at be-
lægningsgraden for opnåelse af ekstensiveringspræmier
overskrides, mister du et beløb svarende til halvdelen af
forskellen mellem den ekstensiveringspræmie, som du
ville have opnået og den ekstensiveringspræmie, som du
har ret til.

Hvis kontrollen af dine anmeldte foder- og ekstensiverings-

arealer fører til, at du sanktioneres med mere end 20 %,

betyder det, at du ikke får ekstensiveringspræmie.

Ekstensiveringspræmie
Ekstensiveringspræmien udgør følgende foreløbige beløb:

År Belægningsgrad:
Antal SK pr. ha

særligt foderareal

Ekstensiverings-
præmie

Kr.
2003 1,4 – 1,8

under 1,4
297
595
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8. Slagteriets indberetning

Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller  hjemmemar-

kedsautoriserede slagtesteder) indberetter på dine vegne

slagtede kalve, køer, kvier, tyre og stude. Indberetningen

udgør grundlaget for ansøgning om præmie for de dyr, du

har leveret til slagtning.

Direktoratet skal have modtaget indberetningen senest 6
måneder efter slagtningen. For slagtninger efter 1. septem-
ber 2003 afkortes fristen for indberetning til 28. februar
2004.

Modtages indberetningen efter udløbet af fristen, nedsættes
præmien med 1% for hver arbejdsdag indberetningen er
forsinket. Præmierne bortfalder, hvis direktoratet modtager
indberetningen mere end 25 dage efter fristen.

Ved levering af kvæg til mindre slagtesteder bør du sikre
dig, at slagtestedet indberetter dine slagtninger efter de
angivne bestemmelser.

For renracet amerikansk bison ydes der ingen præmier.

Ønsker du præmier for importeret kvæg, som du leverer til
slagtning, bør du forinden henvende dig til direktoratet.

Identifikation af producenten
Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker
præmie for kvæg, som du sælger til en anden producent,
inden for en måned før det slagtes, og du selv har haft det i
den foreskrevne holdeperiode. Du skal udfylde side 1 på
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producenterklæringen, og denne skal følge med dyret til
slagtning. Slagteriet sender derefter producenterklæringen
til direktoratet.

Du kan benytte producenterklæringens side 2, hvis slag-
teriet eller slagtekvægmarkedet ikke er klar over, hvilken
CHR-besætning (f.eks. 4-cifret undernummer), du leverer
fra. Producenterklæringens side 2 kan også benyttes, hvis
du samme dag leverer kvæg fra flere CHR-besætninger.
Producenterklæringen skal følge med dyret til slagtning.

Producenterklæringen kan bestilles på slagterierne eller i
direktoratet.

Egen kontrol med oplysninger
Du skal sikre dig, at de rigtige oplysninger er indberettet
fra slagterierne. Ofte fremgår de registrerede oplysninger,
som indberettes til direktoratet, af afregningen for dyret.
Vær især opmærksom på, at dyrets nummer og dit besæt-
ningsnummer er korrekte. Eventuelle fejl bør snarest kor-
rigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også
sikre dig, at disse oplysninger stemmer overens med de
tilsvarende oplysningerne i CHR-udskrifterne.

Du skal ikke anvende dato på afregningen som afgangs-
dato. Afgangsdatoen, som skal indrapporteres til CHR, er
altid den dato, hvor dyret forlod din bedrift.
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9. Producentskifte

I forbindelse med producentskifte af hele bedriften eller
dele af bedriften skal parterne være opmærksom på konse-
kvenserne for husdyrpræmierne mv.

Overdragelse af hele bedriften
Parterne skal underskrive og indsende en producentskifte-
erklæring for husdyrpræmier til direktoratet, hvis overdra-
gelsen sker på et tidspunkt i 2003, hvor overdrageren alle-
rede har søgt om husdyrpræmier.

Du skal være opmærksom på, at den part, som husdyr-
præmierne henføres til, ikke nødvendigvis skal være sam-
me part, som hektarstøtten henføres til.

Producentskifteerklæringen skal indsendes hurtigst muligt
efter overdragelsen og senest være modtaget inden ud-
gangen af februar måned 2004.

Af erklæringen skal fremgå, hvem der skal være forpligtet
og berettiget som ansøger om samtlige præmier for husdyr
for ansøgningsåret 2003.

Læs nærmere i direktoratets Fællesvejledning (juli 2002)
om Producentskifte – Hektarstøtte, -Husdyrpræmier, Øko-
logitilskud og -autorisation. Denne producentskifte-
erklæring kan rekvireres hos direktoratet.

Overdragelse af en del af bedriften
Hvis du kun overdrager en del af din bedrift, skal du ikke
anvende en producentskifteerklæring.
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I disse tilfælde gælder de almindelige præmiebetingelser
for opnåelse af præmier for husdyr.

Du skal især være opmærksom på følgende:
• Ved overdragelse af foderarealet før rådighedsperiodens

begyndelse, skal arealerne medtages på ansøgningen
om hektarstøtte af den part, som råder over arealerne i
rådighedsperioden i 2003.

• Ved overdragelse i rådighedsperioden (31/2 måned) af
hele eller dele af anmeldte foderarealer, kan det over-
dragne areal ikke danne grundlag for husdyrpræmier
hos nogen af parterne.

• Den del af arealet, som ikke overdrages, kan dog fortsat
være grundlag for udbetaling af husdyrpræmier. Du
skal straks og skriftligt meddele direktoratet det antal
hektar, som foderarealet er reduceret med.

• Overdragelse af foderarealet efter udløbet af rådigheds-
perioden har ingen betydning for beregningen af han-
dyr- og ammekopræmie eller for ekstensiverings-
præmien. Det forudsætter dog, at foderarealer, som er
græsarealer, afgræsses i løbet af året af en af parternes
kvæg.

• Ved overdragelse af kvæg skal erhverver overholde den
fulde holdeperiode for at opnå præmie.
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10. Præmier ved forsendelse/eksport
af levende kvæg

Ansøgningsformular og vejledning for præmier ved for-
sendelse eller eksport af levende kvæg, kan du få i direkto-
ratet eller hente på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk.

Det er en forudsætning for at opnå slagte- og handyr-
præmie, at forsendelse finder sted mindre end en måned
efter, at dyret har forladt din bedrift, og ved eksport mindre
end to måneder, at dyret har forladt din bedrift.

Handyrpræmie
Handyr (tyre og stude), der er mindst 9 måneder, kan for-

sendes til et andet EU-land eller eksporteres til lande uden

for EU og opnå handyrpræmie på følgende betingelser:

• dyret skal holdes på din bedrift i mindst 2 måneder

inden tidspunktet for forsendelse eller eksport

• stude, som holdes på din bedrift fra og med den 19. le-

vemåned til og med den 22. levemåned, kan opnå 2

præmier.

Forsendelse til andet EU-land
Når handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmie-
ansøgningen være modtaget i direktoratet dagen inden
dyret forlader Danmark.

Eksporterer du handyr omsat på et slagtekvægsmarked,
skal præmieansøgningen være modtaget i direktoratet,
inden dyret forlader Danmark.
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Eksportøren, som kan være dig selv, skal senest 3 måneder
efter forsendelsen afgive en erklæring om, hvilken dato og
til hvilket EU-land forsendelsen er sket.

Kvægpas og præmiesituationen
For alle dyr, der forsendes levende til andet EU-land, skal
der udstedes et kvægpas. Du kan bestille kvægpas hos den
lokale CHR-afdeling. For handyr skal der i passene oplyses
om præmiesituationen. Kvægpasset skal følge dyret og ikke
indsendes til direktoratet.

Når du anmoder om udstedelse af kvægpas for handyr, skal
du oplyse, om du ønsker handyrpræmie for tyren/studen
(eller evt. 2 præmier for studen, hvis kravene til alder- og
holdeperiode opfyldes). Din oplysning om præmien til
CHR vil indgå ved afgørelse af, om dyret kan få handyr-
præmie her i landet.

Eksport til lande uden for EU
Når handyr forsendes til lande uden for EU, henvises til
bestemmelserne i afsnittet Generelt om dokumentation,
side 43.

Slagtepræmie for kvæg over 8 måneder
Du kan søge om slagtepræmie for handyr (tyre og stude)
over 8 måneder*, kvier over 8 måneder*, malkekøer og
ammekøer på følgende betingelser:

*Hvis dyret forsendes til andet EU-land, er det dyrets alder på slagtetidspunktet, der
henvises til. Hvis dyret eksporteres til lande uden for EU, henvises der til dyrets alder
på eksporttidspunktet.
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Dyret holdes på din bedrift mindst 2 måneder forud for:
• slagtning i et andet EU-land
• eksport til et land uden for EU.

Slagtepræmie for kalve
Du kan søge om slagtepræmie for kalve over 1 måned*,
men under 7 måneder*.

Hvis kalven er mere end 1 måned, men under 3 måneder,
skal du have holdt kalven i mindst 1 måned, og denne peri-
ode skal ligge mindre end 2 måneder forud for:
• slagtning i andet EU-land
• eksport til lande uden for EU.

Hvis kalven er mindst 3 måneder, men under 7 måneder,
skal du have holdt kalven i 2 måneder, og denne periode
skal ligge mindre end 3 måneder forud for:
• slagtningen i andet EU-land
• eksporten til lande uden for EU.

Præmie fra den nationale konvolut
Fast præmie og/eller rest præmie kan også opnås ved for-
sendelse/eksport af tyre og/eller stude.

Bestemmelserne for at opnå fast præmie og/eller restpræ-
mie, som er nævnt i kap. 2, er som udgangspunkt gælden-
de.

*Hvis dyret forsendes til andet EU-land, er det dyrets alder på slagtetidspunktet, der
henvises til. Hvis dyret eksporteres til lande uden for EU, henvises der til dyrets alder
på eksporttidspunktet.
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Ved forsendelse til andet EU-land er holdeperioden 2 må-
neder inden for en samlet periode på mindre end 3 måneder
forud for slagtningen. For at opnå præmie ved forsendelse
til andet EU-land, skal det fremgå af slagtebeviset, som
udstedes af slagtestedet i andet EU-land, at den slagtede
vægt var på mindst 185 kg.

Ved eksport er holdeperioden 2 måneder inden for en
samlet periode på mindre end 3 måneder forud for ekspor-
ten. Du skal fremlægge dokumentation for, at tyren/studen
ved eksporten vejede mindst 340 kg levende.

Generelt
For at opnå slagtepræmie for kvæg på 8 måneder og slag-
tepræmie for kalve ved forsendelse til andet EU-land, skal
du sikre dig, at du fra slagtestedet i udlandet modtager en
stemplet og underskrevet attest med oplysning om slagte-
stedets navn og adresse, slagtedatoen samt dyrets identifi-
kationsnummer og slagtenummer. For kalve skal der end-
videre foreligge oplysning om slagtekroppens vægt.

Attesten og ansøgningen om slagtepræmie skal indsendes
til direktoratet og være modtaget i direktoratet senest 6
måneder efter slagtningen, dog for slagtninger efter 1.
september 2003 senest den 28. februar 2004.

Ved eksport af kvæg til lande udenfor EU, for hvilke der
ønskes handyrpræmie, slagtepræmie for kvæg på 8 måne-
der eller for kalve, skal der foreligge dokumentation i form
af afstemplet YM/T5 samt specificeret faktura. Endvidere
skal der foreligge angivelse af dyrets CKR-nummer og al-
der samt for kalve den levende vægt. Kalvens levende
vægt må ikke overstige 290 kg.
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Denne dokumentation sammen med en ansøgning om
præmie skal foreligge i direktoratet inden for 6 måneder
fra eksporten, og for eksport efter 1. september 2003 frem
til 31. december 2003 normalt senest ved udgangen af
februar 2004.

Dokumentation skal opbevares minimum 5 år og fremvises
ved kontrol.
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11. Kontrol og sanktion

Kontrol

Direktoratet foretager kontrol af præmieansøgningerne og
af ansøgernes besætninger, inden der udbetales præmier.

Direktoratet foretager administrative kontroller af dyr, der
søges præmie for.

Endvidere foretager Plantedirektoratet kontrol på bedrifter-
ne af dyrenes øremærker, registreringer i besætningslisten
og i CHR samt relevant regnskabsmateriale.

Der foretages kontrol af:
• dyr, der er søgt præmie for
• øvrige dyr på bedriften.

Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde
kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke
kan overstige 48 timer.

Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ik-
ke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at
du medvirker til, at kontrollen kan gennemføres, f.eks. ved
at samle dyrene, således at bl.a. øremærkerne kan aflæses.

Du skal være opmærksom på, at erstatningsøremærker be-
stilt efter, at kontrollen er varslet eller under selve kontrol-
len, ikke fritager for fejl i kontrolrapporten, se side 47.
Men øremærkerne skal uanset kontrollen sættes i for, at
dyrene opfylder de veterinære krav.
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Administrativ kontrol
Ved den administrative kontrol gennemfører direktoratet
en række krydskontroller for de dyr, du søger præmie for.
Ansøgningsoplysningerne krydskontrolleres f.eks. med
registreringerne i CHR. Det kontrolleres bl.a. om dyrene
er korrekt registreret og om holdeperioderne er overholdt.

Der udbetales ikke præmier for dyr, der ikke opfylder
præmiebetingelserne. Præmierne udbetales fuldt ud for de
andre dyr, der søges præmie for og som opfylder betingel-
serne.

Kontrol på bedriften
Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætnings-
listen, slagteafregninger, kopier af ansøgninger om amme-
kopræmie, præmier ved forsendelse eller eksport, sund-
hedsdokumenter og regnskabsbilag mv.

Alle forhold, der vedrører din besætning og de præmie-
ordninger du deltager i, kontrolleres for 2003 og i visse
tilfælde for 2002. Der foretages kontrol af samtlige dyr,
der er søgt præmie for, 12 måneder bagud fra kontrol-
tidspunktet.

Endvidere kontrolleres samtlige øvrige dyr på bedriften.

Et dyr med fejl, er et dyr der:
• ikke er øremærket korrekt, eller
• ikke er registreret korrekt, eller
• er registreret i CHR-besætningslisten, men som ikke

længere står på bedriften, eller
• ikke er af kødkvægsrace (ammekøer), eller
• ikke har overholdt holdeperioden.
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Kontrolrapport
Kontrolløren udarbejder en kontrolrapport med de samlede
resultater af kontrollen.

I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærk-
ninger, sendes kontrolrapporten til dig. Du har herefter
mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens
indhold til Plantedirektoratet.

Plantedirektoratet sender kontrolrapporten samt dine be-
mærkninger til direktoratet, der træffer den endelige afgø-
relse i sagen.

Sanktioner efter kontrol på bedriften

Hvis der ved kontrol på bedriften findes dyr med fejl, be-
regnes sanktioner.

Sanktionsberegning for dyr, der er søgt præmie for i

2003
Ansøgninger om slagte-, handyr- og ammekopræmier be-
handles samlet som én ansøgning om kvægpræmier. Ved
opgørelsen af dyr med fejl og dyr uden fejl kan indgå am-
mekøer, kvier, tyre, stude, kalve og malkekøer, som er
medtaget i ansøgningerne om kvægpræmier for 2003.

Fejlprocenten beregnes ved at sætte antallet af dyr med
fejl i forhold til antallet af fejlfrie ansøgte dyr.
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Den sanktionsprocent, hvormed det samlede præmiebeløb
reduceres, fastsættes på følgende måde:

1. 1 til 3 dyr med fejl:
sanktionsprocenten = fejlprocenten

2. 4 dyr med fejl - til og med 10% fejl:
sanktionsprocenten = fejlprocenten

3. Over 10% fejl - ikke over 20% fejl:
sanktionsprocenten = 2 x fejlprocenten

4. Over 20% fejl:
kvægpræmierne fortabes.

Hvis der findes mere end 50% fejl, sker der ikke blot en
fortabelse af de kvægpræmier du er berettiget til for 2003.
Der inddrages yderligere et tilsvarende beløb, som tilbage-
holdes i kvægpræmierne for 2004. Hvis kvægpræmierne
for 2004 er mindre end det beløb, der skal inddrages, vil
restbeløbet blive inddraget i 2005 og 2006.

Sanktionsberegning for øvrige dyr på bedriften
Samtlige dyr på bedriften på kontroltidspunktet behandles
under et. Ved opgørelsen af dyr med fejl og optalt antal
dyr kan indgå ammekøer, kvier, tyre, stude, kalve og mal-
kekøer.

I sanktionsberegningen indgår dyr på bedriften med fejl,
optalt antal dyr på bedriften samt det gennemsnitlige antal
dyr på bedriften i produktionsåret 2003.
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Ved beregning af det gennemsnitlige antal dyr på bedriften,
indgår alt kvæg med det antal dage, de enkelte dyr har væ-
ret på bedriften i ansøgningsåret. Alle dyr medregnes med
samme vægt uanset alder. Ved beregningen anvendes  regi-
streringerne i CHR.

Sanktionsprocenten beregnes efter følgende formel:

a b c

b c

* ( )

* *

+
∗

2
100  = sanktionsprocenten

hvor:
a = antal øvrige dyr på bedriften med fejl
b = antal dyr på bedriften
c = det gennemsnitlige antal dyr, der i produktionsåret

   har været på bedriften.

Sanktionen beregnes af de samlede kvægpræmier for
2003.
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Øvrige sanktioner

Udover de anførte sanktioner gælder følgende:
• Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmie-

ordningens regler, f.eks. mangler ved det i hektarstøtte-
ansøgningen anmeldte foderareal eller det areal, der
anvendes til beregning af ekstensiveringspræmien, eller
hvis anmeldelsen sker efter fristen, kan dette også med-
føre særskilte sanktioner.

• Hvis der i kvæg fra din besætning påvises restkoncen-
trationer af stoffer (hormoner, væksthormoner), der en-
ten er forbudte, eller som anvendes ulovligt, eller hvis
forbudte stoffer opbevares ulovligt, udelukkes du fra at
modtage husdyrpræmier for det kalenderår, hvori forhol-
det er påvist.

• Hvis det konstateres, at du forsætligt har givet forkerte
oplysninger om de præmiebetingelser, der er gældende
for opnåelse af kvægpræmier, kan du udelukkes fra
præmieordningerne for det igangværende år og med
samme beløb i de følgende 3 år.

Hvis det konstateres, at der er sket en opdeling af en be-
drift mellem to eller flere producenter, og opdelingen vi-
ser sig at være en klar omgåelse af præmielofterne, kan
præmierne for handyr, ammekøer samt ekstensiverings-
præmien bortfalde. Der henvises til definitionerne i af-
snittet generelle forhold.

Direktoratets administrative praksis på området kan illu-
streres med følgende eksempler, men det skal understreges,
at direktoratet vurderer de enkelte tilfælde konkret.
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Foderforsyningsselskaber
Et foderforsyningsselskab, der er en selvstændig juridisk
enhed, som f.eks. et a.m.b.a., kan få præmier, hvis foder-
forsyningsselskabets dyr er opstaldet på en af selskabet
ejet eller lejet ejendom, som ikke må tilhøre en af parterne
i selskabet. Dyrene skal være købt af parterne i selskabet.
Direktoratet skal underrettes om selskabets godkendelse i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ægtefæller, samlevende, børn og medhjælpere eller

tredjemand udenfor bedriften
I de tilfælde hvor en producent har en malkekvægsbesæt-
ning på sin bedrift, kan ægtefælle, samlevende, børn eller
medhjælpere eller en tredjemand uden for bedriften, ikke
opdrætte handyr og ammekøer på bedriften, og modtage
præmie.

To producenter, eksempelvis far og søn, har hver deres be-
drift. Faderen har malkekvæg og mælkekvote og sælger
sine tyrekalve til sønnen. Det kræves, at dyrene flyttes til
sønnens bedrift, hvis sønnen søger handyrpræmie til dyre-
ne. Dyrene kan ikke blive stående på faderens bedrift på
sønnens undernummer uanset om sønnen søger præmie for
over eller under 15 SK.

Et tilsvarende problem opstår, hvis f.eks. faderen og søn-
nen med hver deres bedrift opretter et I/S og ønsker at op-
drætte tyrekalve på den bedrift i I/S, hvor der ikke foregår
mælkeproduktion. Direktoratet vurderer i dette tilfælde I/S
som en helhed, når præmierne skal opgøres.

Hvis f.eks. faderen og sønnen opretter et I/S med mælke-
produktion på sønnens bedrift, og hvor tyrekalvene fra I/S
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opdrættes på faderens bedrift, (er ikke med i I/S), vil fade-
ren skulle medregne halvdelen af mælkekvoten i I/S ved
beregning af belægningsgraden.

Hvis direktoratet vurderer, at der foreligger omgåelse, vil
der sker en genberegning af hele støtten ydet til de invol-
verede parter.
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12. Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om
den fælles markedsordning for oksekød.

Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92 af 27. november
1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af
visse EF-støtteordninger.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2342/1999 af 28.
oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser for Rådets
forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markeds-
ordning for oksekød for så vidt angår præmieordningerne.

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/2001 af 11. de-
cember 2001 om gennemførelsesbestemmelser for det in-
tegrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-
støtteordninger.

Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om
fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspoli-
tiks ordninger for direkte støtte.

Lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002 om administra-
tion af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om mar-
kedsordninger for landbrugsvarer mv.

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.  190 af 2. april
2002 om ydelse af præmier til husdyr.

Alle med senere ændringer.



54

ST I KORD SR EGIS T ER

A
Afgrødeart ........................ 29, 34

Afgrødekode .......................... 34

Alder
− slagtepræmie .................... 13
− ammekøer ........................ 14
− kalve ................................ .13
− kvier over 8 mdr .............. 14
− malkekøer ........................ 14
− handyrpræmie .................. 13
− stude ................................. 14
− tyre ................................... 14
− handyr til EU-land ........... 40
− handyr til lande uden

for EU ............................. .41
Ammekøer ............ 25, 29, 30, 31

Ansøgning om præmie ...... 36,43

B
Bedrift ...................................... 9

Beregning af alder ................. 22
Besætning ................................ 9
Besætningsliste ..... 19, 45, 46, 49
C
CHR Centrale Husdyr-

brugsregister .................... 12
CHR-besætningsliste ........ 20, 21
CKR-øremærke ..................... 18
D
Deltagelse .............................. 10
Dyreregistrering ...................... 8
Dyrkningsfrie bræmmer ........ 25
E
Eksport .................. 40, 41, 42, 43
Ekstensiveringspræmie
- beregning af antal dyr ...... 33
- græsareal .......................... 34

F
Fejllister ................................. 21
Flytning af dyr ....................... 20
Foderareal
- ekstensiveringspræmie .... 33
Foderareal
- handyr- og amme-

kopræmie ......................... 29
Forpagtning ........................... 28
Forsendelse ........... 40, 41, 42, 43
Forskud .................................. 10
Framelding ............................ 10
Fællesgræsning ...................... 20
G
Gennemsnitlig

Mælkeydelse .................... 30
Græsningsaftale ..................... 28
H
Handyrloft ............................. 17
Hektarstøtteansøgning 28, 35, 50
Holdeperiode, beregning ....... 22
Husdyrpræmier ........... 10, 31, 38
I
Identifikation af
producent ............................... 36
Importerede dyr ..................... 36
Indberetning .......................... 36
Indkøbte dyr .......................... 37
K
Kontrol .................. 18, 21, 45, 46
Kontrolbesøg .................... 18, 45
Kvier ........................... 14, 31, 33
L
Landmandens Servicetlf ........ 19

Leje af foderarealer ............... 28

− forpagtning ....................... 28
− græsningsaftale ................ 28
Lyng .................................. 26, 27

Stikordsregister



55

ST I KORD SR EG IST ER

M
Malkekøer .......... 16, 24, 29, 30
Moderfår .................. 26, 29, 33

Mælkekvote ................... 30, 51
Mælkeydelse ........................30
Mærkning af dyr .................. 18

N
National konvolut .... 10, 14, 42

- fast præmie .............. 14, 42

- restpræmie ............... 14, 18

O
Omgåelse af reglerne ..... 50, 52
P
Producenterklæring .............38
Producentskifte .................... 38
Præmie for 15 SK ................24

Præmiebeløb
− slagtepræmie .................. 13
− kalve ...............................13
− kvæg på 8 mdr ............... 14
− handyrpræmie ................13
− tyre .................................14
− stude ...............................14
− ekstensiverings- .................

præmie ..................... 33, 34
R
Retsgrundlag ........................ 53
Rækkefølge for præmier .....31
Rådighedsperiode ................27
S
Sanktioner ............................45
− ansøgte dyr ..................... 47
− ekstensiveringspræmie ..35
− foderarealer .................... 30
− øvrige dyr ................. 45, 48
Skov .....................................26
Slagtepræmier ......................13
Slagterier (aut. eller godk.) .36
Stamdatakort .................. 11, 12

Storkreaturer (SK) ................. 8
Stude .............................. 14, 15
Suppl. Øremærker ...............18
T
Tilbagebetaling .................... 11
Tilmelding ........................... 10
Tyre ...................................... 14
U
Udbetaling præmier .............10
Udnyttelse (foderarealer) ....26
Udstationering af kvæg .......20
Udtrædelse af

ordningerne .................... 10
Uforudsigelige forhold ........12
V
Vægt
− højeste for kalve ............ 13
− laveste for tyre ......... 15, 16
Ø
Øremærkning ........... 18, 45, 46
− erstatningsøremærke ...... 18
Øvrige sanktioner ................50



kv
ik

tr
yk

 •
 5

8 
52

 2
0 

10

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Postboks 2453
1780 København V

Tlf.: 3395 8000
Fax: 3395 8080
E-mail: husdyr@dffe.dk
Internet.:  http://www.dffe.dk

ISBN: 87-90673-78-6 (papirudgave)
ISSN: 87-90673-79-4 (elektronisk udgave)


