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Forord

Denne vejledning orienterer dig om reglerne for handyrpræmie 2006. Du kan finde Direktoratet
for FødevareErhvervs vejledninger, stamdatakort og skemaer på www.dffe.dk eller du kan
bestille dem på husdyr@dffe.dk, hvor du skal oplyse enten CPR- eller CVR-nummer. Hvis du
mangler koder for at komme ind på hjemmesiden ”Dine husdyr”, skal du henvende dig til
Landbrugsstøttekontoret.

Du kan læse om forholdet mellem din enkeltbetalingsansøgning og handyrpræmierne på side 5 i
denne vejledning.

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

Med venlig hilsen

Direktoratet for FødevareErhverv
Landbrugsstøttekontoret

Præmieordninger for handyr i 2006 
(Og ved eksport og forsendelse af levende handyr)

Tyre Stude

Krav for at opnå præmie Dyr med en slagtet
vægt på mindst 185
kg

Dyr fra 9 måneder Dyr holdt fra sin
19. til efter sin 22.
levemåned

Handyrpræmie 1 præmie for stude 2 præmier for stude
Præmie i kr. pr. dyr 1.175

(157,50 euro) 
839
(112,50 euro) 

1.678

Præmiebeløbene er angivet i kr. pr. dyr. Det er eurokursen pr. 1. oktober 2005, der er lagt til grund for
beregningen i denne vejledning (EUR = 7,4624 kr.). Ved udbetalingen af handyrpræmier for 2006 vil
eurokursen pr. 1. oktober 2006 blive anvendt.
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1. Generelle forhold
I denne vejledning betyder handyrpræmie den særlige præmie for tyre og stude. Handyr-
præmierne er uændret i forhold til 2005, og du kan læse mere her i vejledningen.

Forudsætninger for at opnå handyrpræmie

De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende:

• Har du rådighed over landbrugsarealer, skal du udfylde og indsende en ansøgning om
enkeltbetaling. Se kapitel 2.

• Alle handyr i din besætning skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Se

kapitel 7.

• Alle handyr i din besætning skal bære godkendte CKR-øremærker. Se kapitel 6.

• Alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang fra bedrift) skal inden 3 dage registreres i 
staldregistreringsblokken eller i en udskrift fra edb-programmet Dyreregistrering. Se kapitel 7.

• Alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang til slagteri) skal være indberettet til RYK
senest på 7. dagen, dvs. med modtagelse i RYK senest på 8. dagen efter hændelse. Se kapitel 7

• Handyrene skal være på din bedrift i de fastsatte holdeperioder. Se kapitel 9.

• Der er specielle holdeperioder for at opnå studepræmier. Se kapitel 9.

• Slagtning af handyr skal finde sted mindre end 1 måned efter, at dyrene har forladt din bedrift.
Se kapitel 5.

• Slagteriet skal indberette slagtede handyr til direktoratet på dine vegne. Se kapitel 10

• For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 12.

• Du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift. Se kapitel 13.

Loft for udbetaling af handyrpræmie 

Der er fastsat et nationalt præmieloft for tyre og stude på 277.110 dyr. Den økonomiske
ramme for handyrpræmier i 2006 er ca. 246 mio. kr. (33.095.000 Euro). Læs mere om præmie-
og budgetloft på side 7.

Hvem kan få præmie?

Personer, selskaber eller producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, hvis dyrene
overholder de gældende regler.

Bedrift og besætning

En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer),
som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. Ved en besætning forstås i denne
vejledning alle bedriftens tilhørende kvægbesætninger.
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2. Deltagelse i præmieordningen
Du bliver automatisk tilmeldt præmieordningen, når direktoratet modtager den første indberet-
ning fra slagteriet om slagtning af dine handyr. For at få udbetalt præmier som ny ansøger, skal
du udfylde et stamdatakort, se kapitel 3.

Hvis du forsender et handyr til et andet EU-land eller eksporterer et handyr til lande uden for 
EU, bliver du også automatisk tilmeldt præmieordningen, når direktoratet modtager din første
ansøgning. Husk også at udfylde et stamdatakort.

For renracet amerikansk bison ydes der ingen præmier.

Indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling
Råder du over landbrugsarealer, skal du uanset om du søger om enkeltbetaling eller ej, indsende
en ansøgning om enkeltbetaling, hvori du skal angive alle dine landbrugsarealer. Dette gælder
også selvom der er tale om lejede eller forpagtede arealer.

Udtrædelse af præmieordningen
Ønsker du at udtræde af handyrordningen, skal du skriftligt framelde dig over for direktoratet.
Frameldingen har virkning fra den bliver modtaget i direktoratet og til udgangen af det
pågældende produktionsår. Er du udtaget til kontrol, kan du dog først udtræde af ordningen
efter kontrollen har fundet sted.

Udbetaling af forskud på præmier 

Fra december 2006 vil direktoratet udbetale et forskud på 60 % af handyrpræmien.

Forskuddet vil omfatte alle dyr, der er slagtet fra uge 1 til uge 39 i 2006, men da slagterierne
har 6 måneder til at indberette dine slagtede dyr til direktoratet (dog senest den 28. februar
2007), skal du være opmærksom på, at forskuddet måske ikke omfatter alle dine slagtede dyr.
De dyr, der mangler, vil dog senest komme med i slutudbetalingen, hvis de opfylder
betingelserne for handyr/studepræmie.

Slutudbetaling

Ved slutudbetalingen udbetales de resterende 40 % af handyrpræmien fra uge 1 til uge 39 i
2006 og 100 % af handyrpræmien fra uge 40 til 31. december 2006. Dvs. at denne udbetaling
også kan indeholde præmier for de dyr, som du ikke fik udbetalt præmie for i
forskudsudbetalingen. Slutudbetalingen forventes at ske i april 2007, dog senest 30. juni 2007.

Uberettigede udbetalte beløb 

Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra
det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat.

3. Producentoplysninger 
Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din NEM-konto (som er din almindelige bankkonto).
Hvis du ønsker at ændre dit bank- eller girokontonummer, skal du rette henvendelse til din
bank, for at få ændret NEM-kontoen.
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Hvis du er ny ansøger og ikke tidligere er registreret i direktoratet, skal du udfylde et
stamdatakort. Alle felter skal udfyldes. Har du ikke et CVR-nummer, skal du udfylde med dit
CPR-nummer. Stamdatakort skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, Den Centrale
Enhed

Stamdatakort

Du kan rekvirere stamdatakort hos direktoratet eller du kan hente det på www.dffe.dk

Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående
steder, afhængig af, hvilken type virksomhed, du har.

• Er din virksomhed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du
henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. 
Tlf. 33 30 77 00.

• Hvis du har personlig ejet virksomhed, skal du henvende dig til den lokale Skat myndighed
• Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nr., men bruger dit CPR-

nummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister.

Du skal altid anvende det samme CVR-nummer overfor direktoratet, uanset hvilke ordninger
det drejer sig om. Det er en forudsætning for at opnå præmier, at det også er det samme CVR-
nummer, du anvender i CHR.

Uforudsigelige forhold

Hvis der opstår uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand,
producentens alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmier bevares, selv om ordningens
krav ikke er opfyldt.

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

Stjålne eller forsvundne dyr 

Hvis dine dyr er blevet stjålet eller er forsvundet, skal du melde det til politiet. Herefter skal du
indsende politirapporten til direktoratet, senest 14 dage efter at du har opdaget hændelsen. På 
denne måde undgår du at få afgangsfejl for de manglende dyr, i forbindelse med en evt. kontrol.

4. Overførsel af data 
Oplysningerne i dine ansøgninger om handyrpræmier (slagteriernes indberetninger) vil blive
overført til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders grunddataregister, det Centrale
HusdyrbrugsRegister (CHR).

CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggender og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ved administration,
støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af re-
gistrets oplysninger vil blive videregivet til Plantedirektoratet i henhold til særlig aftale

Dataansvarlig for CHR er Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
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5. Handyrpræmie 
For handyr (tyre og stude) kan der ved slagtning ydes de præmier, der fremgår af oversigten på 
side 3. Slagtningen skal finde sted senest en måned efter, at dyret har forladt din bedrift. Dette 
gælder både for tyre og stude. 

Du kan opnå præmier for tyre og stude, der forsendes til andet EU-land eller eksporteres til 
lande uden for EU, se kap. 12.

Præmier for tyre og stude 

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 

Én præmie for tyre er ca. 1.175 kr. (157,50 euro) i 2006.   

Stude
Du har ret til én præmie for stude, hvis: 
• studen er 9 måneder eller derover 
• du er den producent, der senest har holdt studen i mindst 2 måneder (tidligst fra studen er 7 

mdr.) 

Du har ret til to præmier for stude, hvis: 
• du er den producent, der har holdt studen fra den begynder sin 19. levemåned (dvs. fra studen 

bliver 18 måneder) og til den slutter sin 22. levemåned (dvs. en holdeperiode på 4 måneder) 
• se eksempler på side 10 

Én præmie for stude er ca. 839 kr. (112,50 euro) i 2006. To præmier for stude er ca. 1.678 kr. i 2006

Handyrloftet 

Der er fastsat et nationalt præmieloft for tyre og stude på 277.110 dyr. Overskrides dette loft, 
vil antallet af præmier til alle producenter blive nedsat forholdsmæssigt. Fra og med 2005 er der 
indført et budgetloft for udbetaling af koblet støtte til handyr. Den økonomiske ramme for 
handyrpræmier i 2006 er ca. 246 mio. kr. (33.095.000 Euro). Hvis dette loft bliver overskredet, 
sker der en forholdsmæssig nedsættelse af præmiebeløbene for tyre og stude for alle 
producenter, der har søgt om handyrpræmie i det pågældende ansøgningsår. Loftet svarer til, at 
der kan udbetales fuld præmie til ca. 209.000 tyre. 

Fradrag i handyrpræmien 
I 2006 vil der blive foretaget et fradrag på 4 % (graduering) i hele den direkte støtte (herunder 
også i handyrpræmien). 80 % af beløbet der fratrækkes i Danmark, vil blive stillet til rådighed 
for landdistriktsprojekter i Danmark.  



6. Mærkning af kvæg 
Kvæg, der er født 1. januar 1998 eller senere, skal være mærket med to CKR-øremærker med
samme nummer, ét i hvert øre. Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødslen. 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 isætter et suppleringsøremærke med samme nummer i dyrets andet øre.

Du må kun anvende godkendte CKR-øremærker.

Erstatningsøremærker

Har et dyr tabt et godkendt øremærke, skal du straks bestille et CKR-erstatningsøremærke.
Erstatningsøremærket skal have samme nummer som dyrets oprindelige CKR-øremærke. Når du
har modtaget dette, skal du straks, og senest 3 dage efter, isætte det modtagne erstatningsøre-
mærke.

Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf. 70 15 13 33, Landmandens Service telefon eller hos 
din lokale RYK-afdeling.

Mærkning af importerede dyr (røde øremærker)

Dyr der er importeret og samhandlet til Danmark, skal senest 5 dage efter ankomsten være isat
godkendte røde danske øremærker. Ansvaret for bestillingen af de røde øremærker, påhviler
dyrets ejer eller bruger, og bestillingen skal ske i den lokale RYK-afdeling. Dagen efter
bestillingen modtager den lokale veterinærafdeling øremærkerne, og de aftaler herefter med
ejeren eller brugeren, hvornår de kommer ud og mærker dyret.

Dyr importeret fra andre EU-lande, skal have isat 1 godkendt dansk rødt øremærke. Dyret skal
herefter have 1 rødt øremærke i det ene øre og beholde sit oprindelige øremærke i det andet øre.

Dyr importeret fra 3. lande, skal have isat 2 godkendte røde danske øremærker og de originale
øremærker skal fjernes.

Øremærker som ikke refererer til dyrets oprindelse skal fjernes.

Røde erstatningsøremærker 

Dyr fra andre EU-lande: hvis dyret taber sit oprindelige øremærke, skal du bestille et
erstatningsøremærke med det oprindelige øremærkes data på. Dette øremærke vil også være
rødt og du skal selv sætte erstatningsøremærket i.

Dyr fra 3. lande: hvis dyret taber et af sine godkendte røde øremærker, skal du bestille et nyt
rødt erstatningsøremærke, som du selv sætter i.

Der gælder samme regel mht. frister for isætning af erstatningsøremærker, som ved dyr født i
Danmark, jf. ovenfor.

Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf. 70 15 13 33, Landmandens Service telefon eller hos 
din lokale RYK-afdeling.
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7. Besætningsliste/ indberetning 
På bedriften skal der altid være en ajourført besætningsliste. Ved en besætningsliste forstås den
sidst udskrevne CHR-besætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din
staldregistreringsblok eller en tilsvarende oversigt udskrevet 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 udskre-
vet fra edb-programmet Dyreregistrering.

Oplysningerne i staldregistreringsblokken skal indberettes til den lokale RYK-afdeling. RYK 
skal senest på 8. dagen efter hændelsen have modtaget din indberetning.

Det er dit ansvar at indberetningen sker rettidigt, og du kan sikre dig retten til præmierne,
selvom indberetningen bliver væk i posten. Dette kan du gøre ved at udfylde en postkvittering
med dato og stempel på. Bliver indberetningen væk i posten, og du ikke har en sådan
dokumentation, vil du ikke kunne modtage de pågældende præmier.

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

Indberetning og registrering kan ske på én af følgende måder:
Registrering Indberetning

CHR-besætningsliste +
staldregistreringsblok

Udfyld staldregistreringsblok Indsend sider fra 
staldregistreringsblok

Edb-programmet ”Dyreregistrering” Indtast og print Elektronisk overførsel
www.webdyr.dk Indtast og udfyld Elektronisk overførsel
Voice respons (servicetelefon) staldregistreringsblok Telefonisk 7015 1333

8. Flytning af kvæg til anden producent/anden bedrift

Med kvæg til anden producent

Hvis du flytter kvæg (f.eks. en foldtyr) til en anden producent med kvæg, er der krav om
sundhedsdokumenter. Du skal også oprette et nyt besætningsnummer (undernummer) med dig
som ejer under den anden kvægproducent. Du skal derefter indberette dyrets flytning på dit nye
undernummer til RYK.

Uden kvæg - staldanlæg 

Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har kvæg, og anvender hans staldanlæg,
skal du oprette et nyt besætningsnummer (undernummer) med dig som ejer under den anden
producent. Du skal derefter indberette dyrets flytning på dit nye undernummer til RYK.

Uden kvæg – på græs 

Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har kvæg, for at anvende hans
græsarealer, skal dette ikke indberettes til RYK, men du skal i din staldregistreringsblok eller
på en tilsvarende liste notere dyrenes CKR-nr.
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Flytning af kvæg til andre af dine ejendomme 

Ved ønske om samdrift, kontaktes veterinærafdelingen i den lokale fødevareregion.

Hvis du ejer og/eller forpagter flere ejendomme under samme CVR-/CPR-nummer, skal du 
flytte dine dyr på følgende måde:

Ved samdrift betragtes både ejede og forpagtede besætninger, der indgår i samdriften, som
værende én bedrift. Du kan derfor frit flytte dine dyr mellem ejendommene uden
sundhedsdokumenter, men du skal indberette flytningerne til RYK. Du skal altid være i 
besiddelse af en ajourført besætningsliste.

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 staldregistreringsblokken. Det vil fremgå af CHR-besætningslisten, hvilke
dyr der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne fremgangsmåde gælder kun for arealer,
som er godkendt af Fødevareregionerne til fællesgræsning. Hvis din staldregistreringsblok ikke
indeholder kode 50 og 51, skal du bestille en ny staldregistreringsblok hos din lokale RYK
afdeling.

Samgræsningsaftalen skal opbevares på bedriften, og skal ikke indsendes til direktoratet, idet
den skal fremvises ved eventuelle kontrolbesøg.

For yderligere information om øremærkning, registrering og flytning, henvises til 
Fødevarestyrelsens folder ”Vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning,
registrering og flytning af kvæg” og der henvises til styrelsens telefonnummer: 33 95 60 00.

Besætningslister

Fødevarestyrelsen 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.

Antal hændelser pr. år Antal besætningslister pr. år

Færre end 30 
30-49

50 og derover

2
3
4

CHR-besætningslisterne indeholder oplysninger om kvæg, der er eller har været, i din
besætning. Du skal opbevare besætningslisterne i mindst 5 år, idet de skal fremvises ved
eventuelle kontrolbesøg.

Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besætningsliste, kan dine handyrpræmier
blive reduceret eller helt bortfalde.

Fejllister/Dyrekontrolbreve (DYKO-breve)

Hvis oplysninger, du har indberettet til RYK, ikke stemmer overens med andre indberettede
oplysninger, vil det fremgå af en fejlliste eller et DYKO-brev, der sendes til dig. Du bør straks
undersøge, hvor fejl er opstået, og herefter få registreringen rettet hos din lokale RYK-afdeling
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9. Beregning af holdeperioders længde og dyrs alder i måneder 

Holdeperioders længde

For handyr som kan opnå præmie, gælder det, at du skal holde dyret i 2 måneder indenfor de
sidste 3 måneder før dyret slagtes.

Perioden beregnes på følgende måde:

1. Du fastslår den dato, hvor dyret blev indsat i besætningen
2. Til denne dato lægger du én dag
3. Hertil lægger du 2 måneder (samme månedsdato). Denne dato må dyret tidligst afgå fra din

besætning for at opnå præmie.

Eksempel

En tyr er indsat i besætningen den 31. marts, (hvortil du lægger 1 dag) hvorefter datoen bliver til
den 1. april, (hvortil du lægger 2 måneder), så datoen bliver til den 1. juni, hvilket er det tidligste
tidspunkt hvor tyren kan slagtes for at opnå præmie.

Dyrs alder i måneder 

I forbindelse med handyrpræmie til stude skal dyrene have en mindste alder regnet i måneder.
Dyrenes alder beregnes på følgende måde:

• Stude, én præmie

Studen skal være mindst 9 måneder.
Eksempel: Er studen født 1. januar, kan den leveres til slagtning fra og med 1. oktober.

• Stude, to præmie

Studen skal være mindst 22 måneder og være holdt fra den begynder sin 19. levemåned (når den
begynder sin 18. levemåned) og til den slutter sin 22. levemåned (i alt holdt i 4 hele måneder).

Eksempel: Studen fødes 1. januar 2005, og skal derfor holdes fra den 1. juli 2006 til den 31.
oktober 2006. Studen må først slagtes/forsendes fra den 1. november 2006.
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10. Slagteriets indberetning 
Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder)
indberetter på dine vegne slagtede tyre og stude. Indberetningen udgør grundlaget for ansøgning
om præmie for de handyr, du har leveret til slagtning.

Direktoratet skal have modtaget indberetningen senest 6 måneder efter slagtningen. For
slagtninger efter 1. september 2006 afkortes fristen for indberetning til 28. februar 2007.

Modtages indberetningen efter udløbet af de nævnte frister, nedsættes præmien med 1 % for hver
arbejdsdag indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis direktoratet modtager indberet-
ningen mere end 25 kalenderdage efter fristen.

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

Identifikation af producenten

Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for tyre eller stude, som du
sælger til en anden producent inden for en måned før slagtning. Det er en forudsætning, at du
selv har dyret i den foreskrevne holdeperiode. Du skal udfylde side 1 på producenterklæringen,
og den skal følge dyret til slagtning. Slagteriet sender derefter producenterklæringen til
direktoratet

Du kan benytte producenterklæringens side 2, hvis slagteriet eller slagtekvægmarkedet ikke er
klar over, hvilke CHR-besætninger du leverer fra. Producenterklæringens side 2 kan også 
benyttes, hvis du samme dag leverer tyre eller stude fra flere CHR-besætninger.
Producenterklæringen skal følge med dyret til slagtning.

Producenterklæringen kan bestilles på slagterierne eller i Direktoratet for FødevareErhverv,
Landbrugsstøttekontoret.

Egen kontrol med oplysninger

Du skal sikre dig, at de oplysninger slagterierne har indberettet er korrekte. Ofte fremgår de
registrerede oplysninger, som indberettes til direktoratet, af afregningen for dyret. Vær især
opmærksom på, om dyrets køn, CKR-nummer og dit besætningsnummer er korrekte. Eventuelle
fejl bør snarest korrigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også sikre dig, at disse 
oplysninger stemmer overens med de tilsvarende oplysninger i CHR-udskrifterne.

Du kan også se dine slagtede handyr på www.dffe.dk - ”Dine husdyr”.

11. Producentskifte 
Hvis du i forbindelse med overtagelsen af en bedrift ikke kan overholde en fastsat holdeperiode,
men alligevel ønsker at modtage handyrpræmie, skal du udfylde og underskrive en
producentskifteerklæring. Producentskifteerklæring kan rekvireres hos direktoratet.

Du behøver ikke at indsende en producentskifteerklæring, hvis du som erhverver først slagter
handyr 2 måneder efter overtagelsesdatoen af den nye bedrift.
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12. Præmier ved forsendelse/eksport af levende tyre eller stude 
Ansøgningsformular og vejledning for præmier ved forsendelse eller eksport af levende
tyre/stude, kan du få i direktoratet eller hente på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk.

Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at forsendelse finder sted mindre end en
måned efter, at dyret har forladt din bedrift, og ved eksport til lande udenfor EU mindre end to
måneder efter dyret har forladt din bedrift.

Handyr (tyre og stude), der er mindst 9 måneder, kan forsendes 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. levemåned til den slutter sin 22.
levemåned, kan opnå to præmier, se kap.9.

Forsendelse til andet EU-land

Når handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmieansøgningen 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.

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 tyre og stude, der forsendes levende til andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du
kan bestille kvægpas hos den lokale RYK-afdeling. For handyr skal der i passet 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. to præmier for studen, hvis kravene til alder og holdeperiode er opfyldt).
Din oplysning om præmien til RYK vil indgå ved afgørelse af, om dyret kan opnå handyrpræmie her
i Danmark.

Eksport til lande uden for EU 

Ved eksport af handyr til lande udenfor EU, for hvilke der ønskes handyrpræmie, skal der
foreligge dokumentation i form af afstemplet YM/T5 samt specificeret faktura. Endvidere skal
der foreligge angivelse af dyrets CKR-nummer og alder. Denne dokumentation sammen med en
ansøgning om præmie skal foreligge i direktoratet inden for 6 måneder fra eksporten. For
eksport fra 1. september 2006 frem til 31. december 2006 skal ansøgningen være direktoratet i 
hænde senest ved udgangen af februar 2007.
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13. Kontrol og sanktion 
Direktoratet foretager kontrol i forbindelse med handyrpræmien, inden udbetalingen finder sted.

Direktoratet foretager administrative kontroller af de dyr, der søges præmie for.
Plantedirektoratet foretager kontrol på bedrifterne af registreringer i besætningslisten og i CHR 
samt af relevant regnskabsmateriale.

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

Der foretages kontrol af slagtede handyr på bedriften. Det er en forudsætning for at få udbetalt
præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du medvirker til, at
kontrollen kan gennemføres.

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 blandt andet om dyrene er korrekt registreret og om holdeperioderne er 
overholdt, hvorfor det er vigtigt at indberetningerne til CHR overholdes, se kap. 7.

Der udbetales ikke præmier for dyr, der ikke opfylder præmiebetingelserne.

Kontrol på bedriften 

Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, slagteafregninger, præmier ved
forsendelse eller eksport, sundhedsdokumenter og regnskabsbilag mv.

Der foretages dokumentkontrol af samtlige handyr, der er søgt præmie for (dvs. slagtet) 12
måneder bagud fra kontroltidspunktet.

Et handyr med fejl, er et dyr der:
• ikke er registreret korrekt i besætningslisten, eller
• ikke har overholdt holdeperioden

Hvis du ikke ved kontrollen kan fremvise en ajourført besætningsliste, kan dine handyrpræmier
blive reduceret eller helt bortfalde, se kapitel 7.

Kontrolrapport

I forbindelse med kontrol på bedriften udarbejder kontrolløren en kontrolrapport med de
samlede resultater af kontrollen. Kontrolløren kan ikke udtale sig om, hvorvidt de noterede
forhold vil medføre sanktion eller ej.

I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolrapporten til dig. Du
har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til
Plantedirektoratet. Plantedirektoratet sender kontrolrapporten samt dine bemærkninger til
Direktoratet for FødevareErhverv, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Du kan klage over
direktoratets afgørelse inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.
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Sanktioner efter kontrol på bedriften 

Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene efter kontrolbesøget, medfører
det ikke, at sanktionen bortfalder for det pågældende kontrolbesøg.

Sanktionsberegning for dyr, der er søgt præmie for i 2006 
Ved opgørelsen af dyr med fejl og dyr uden fejl indgår tyre og stude, som er slagtet eller 
levende udført i 2006. Fejlprocenten beregnes ved at sætte antal handyr med fejl i forhold til
antal fejlfrie ansøgte handyr.

Sanktionsprocent

Sanktionsprocenten, som det samlede præmiebeløb vil blive reduceret med, fastsættes således:

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

Mere end 3 dyr med fejl:

Op til 10 % fejl ……………………..… sanktionsprocenten = fejlprocenten

Over 10 % fejl – op til 20 % fejl …..… sanktionsprocenten = 2 x fejlprocenten

Over 20 % fejl ………………………… handyrpræmierne fortabes

Hvis der findes mere end 50 % fejl, sker der ikke blot en fortabelse af de handyrpræmier, du er
berettiget til for 2006. Der inddrages yderligere et tilsvarende beløb, som tilbageholdes i 
kvægpræmierne for 2007. Hvis handyrpræmierne for 2007 er mindre end det beløb, der skal
inddrages, vil restbeløbet blive inddraget i 2008 og 2009.

Øvrige sanktioner

Udover de anførte sanktioner gælder følgende:

• Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, f.eks. hvis fristerne
ikke er overholdt, kan dette også medføre særskilte sanktioner.

• Hvis der påvises restkoncentrationer i handyr fra din besætning af stoffer (hormoner,
væksthormoner), der enten er forbudte, eller som anvendes ulovligt, eller hvis forbudte
stoffer opbevares ulovligt, udelukkes du fra at modtage handyrpræmier for det kalenderår,
hvor forholdet er påvist.

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

Krydsoverensstemmelse

Handyrpræmierne er også underlagt kravet om krydsoverensstemmelse. Udover de sanktioner,
der er tale om for handyrenes vedkommende, kan der også blive tale om fradrag eller bortfald af 
den koblede og afkoblede støtte som følge af reglerne om krydsoverensstemmelse. Disse regler
er nærmere omtalt i Vejledning for Enkeltbetaling 2006, som du kan hente på www.dffe.dk eller
kan få ved at kontakte direktoratet.
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14. Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for
oksekød.

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler
for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse
støtteordninger for landbrugere.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår
støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne
arealer til produktion af råvarer. 

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om
gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede
forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1783.

Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 om administration af Det Europæiske Fællesskabs
forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (bemyndigelsesloven)

Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 1154 af 23. november 2004 om ydelse af
præmier for handyr og moderfår.

Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 933 af 4. oktober 2005 om direkte støtte
til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering
og flytning af kvæg, svin, får og geder.

Fødevarestyrelsens vejledning af 15. oktober 2003 til fødevareregionerne om bestemmelser i 
bekendtgørelse nr. 759 af 10. september 2002 om mærkning, registrering og flytning af kvæg,
svin, får og geder. (Der henvises til bestemmelserne om røde danske øremærker).

Alle med senere ændringer.
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