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Præmieordningen for handyr 

 Tyre Stude 

Krav for at opnå præmie Dyr med en slagtet 

vægt på mindst 185 kg. 

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

 Handyrpræmie 1 præmie for stude 2 præmier for stude 

Præmie  pr. dyr Ca. 1.174 kr. (157,5€) Ca. 838 kr.(112,5€)  Ca. 1.676 kr.(225€) 

Præmiebeløbene er angivet i kr. pr. dyr. Det er eurokursen den sidste bankdag før den  1. oktober 
i 2011, der vil blive lagt til grund ved beregningen af handyrpræmier for 2011. 

 
Forord 
Denne vejledning orienterer dig om reglerne for handyrordningen. Du kan finde 
FødevareErhvervs vejledninger og skemaer på ferv.fvm.dk/handyr, eller du kan bestille dem på 
husdyr@ferv.dk, hvor du skal oplyse enten CPR- eller CVR-nummer. 
 
 
 

Bemærk at denne vejledning kun gælder for 2011 
  
Med venlig hilsen 

 
FødevareErhverv, Landbrugsstøttekontoret 
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Nyt i forhold til sidste år 

 

Registrering af tyre og stude i CHR. 

Det er en betingelse for at opnå præmie, at handyrene er korrekt registreret i CHR som hen-
holdsvis tyre og stude. Ændringer af dyret fra tyr til stud skal registreres senest 3 dage efter 
hændelsen i besætningsregisteret (staldregistreringsblokken) og senest 7 dage efter hændelsen i 
CHR. Ændringen har virkning for alle handyr, uanset dyrets alder og uanset hvornår studning 
har funder sted. Hvis det ved kontrolbesøg eller ved slagtning, forsendelse eller eksport konsta-
teres, at dyret ikke er korrekt registreret som tyr eller stud, vil dyret blive betragtet som fejlre-
gistreret. For handyr som i løbet af ansøgningsåret opfylder betingelserne for præmie, og som 
ved et kontrolbesøg på stedet konstateres at være fejlregistreret, vil der ikke blive udbetalt 
præmie i ansøgningsåret, og desuden vil der blive beregnet sanktion på grundlag af fejlen. 

 

Registrering ved holdeperiodens start 

Hvis dine handyr ikke er registrerede i CHR på tidspunktet for begyndelsen af dyrets holdepe-
riode (se om holdeperioder i kapitel 10), vil dyret ikke kunne opnå handyrpræmie. Du skal væ-
re opmærksom på, at holdeperioden regnes fra den dato, hvor registreringen sker i CHR,af  
dyrets indgang på bedriften, eller i tvivlstilfælde af den dokumenterede dato for modtagelsen 
af indberetningen i RYK.   

 

Indberetning til FødevareErhverv om præmieberettigede handyr 

For ansøgningsåret 2011 skal FødevareErhverv have modtaget indberetninger fra slagterierne 
om slagtning senest 6 måneder efter slagtningen. For slagtninger foretaget efter 1. september 
skal indberetningerne være modtaget senest den 20. januar 2012.  

Tilsvarende gælder for ansøgninger om præmie for eksporterede handyr, samt indberetninger 
om producentskifte og producentændringer. Denne ændring fortages af hensyn til gennemførel-
sen af afkoblingen af støtteordningen.   

 

Fællesskema (Enkeltbetaling) 

Søger du handyrpræmier og råder over landbrugsarealer den 27. april 2011, skal du også udfyl-
de og indsende et Fællesskema. Sammen med fællesskemaet skal du også indsende et mark-
kort, hvorpå du skal indtegne dine arealer. På markkortet skal du give dine marker numre, som 
skal være de samme, som på selve Fællesskemaet (Markplan). Landbrugsarealerne skal anføres 
i markplanen uanset om arealerne er støtteberettigede og arealerne skal være indtegnet på 
markkort og identificeret med samme nummer som i markplanen, uanset om der søges om are-
alstøtte og uanset arealstørrelse, dvs. også selvom det samlede støtteberettigede areal med be-
talingsrettigheder er under minimumgrænsen på 2 ha   

Fællesskemaet skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 23. maj 2011. (se kapitel 2) 
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Hvad sker der med handyrordningen i 2012 ? 
 
Handyrordningen ophører i sin nuværende form med udgangen af 2011 og med slutudbetaling i 
2012. Der vil fra og med 2012 ske en delvis afkobling af præmierne for handyr.. Desuden vil 
der blive indført en ny forenklet ordning med en reduceret handyrpræmie for stude og tyre. Ved 
afkoblingen konverteres ca. 149,1 mio. kr. (20,01 mio. €) til tillæg til producenternes ejede be-
talingsrettigheder eller til nye rettigheder, mens et beløb på ca. 97,4 mio. kr. (13,075 mio. €) 
anvendes til den nye handyrordning.  
 
Afkobling 
Ved afkobling af præmierne for handyr fordeles det afkoblede beløb til producenterne i form af 
et HD-tillæg. HD-tillægget udgør ca. 60 % af gennemsnittet af de udbetalte præmier for handyr 
i 2009, 2010 og 2011. Tillægget kan dog højst udgøre ca. 60 % af de udbetalte præmier for han-
dyr i 2011, d.v.s. tillægget vil udelukkende blive beregnet på grundlag af præmierne i 2011, 
hvis dette års præmiebeløb er lavere end 3års gennemsnittet. Hvis en producent ikke har fået 
udbetalt præmier for handyr i 2011, er producenten ikke berettiget til et HD-tillæg. 
 
Det er en forudsætning for tildeling af HD-tillæg, at producenten er aktiv landbruger og i sit 
Fællesskema 2012 ansøger om forhøjelse af betalingsrettigheder eller om tildeling af nye rettig-
heder.  
 
Tillægget fordeles på alle producentens ejede betalingsrettigheder på fristen for indsendelse af 
Fællesskemaet i 2012. Det gælder også, selv om betalingsrettighederne ikke udnyttes i 2012, og 
hvis de er bortforpagtede.    Hvis producenten ikke ejer nogen betalingsrettigheder,  tildeles der   
særlige betalingsrettigheder med en maksimal værdi af 5000 € pr. stk. Disse særlige rettigheder 
giver ret til en årlig støtte uden jord, men med forpligtelse til at opretholde en husdyrprodukti-
on. .  
 
Hvis du har modtaget handyrpræmier i 2009, 2010 og 2011, vil du i foråret 2012 modtage en 
oversigt med beregning af tillægget og en vejledning med information om, hvordan du skal for-
holde dig.  

Ny handyrordning  

Med virkning fra 2012 iværksættes en ny forenklet handyrordning med en præmie som forven-
tes at være omkring 400 kr. pr. dyr, svarende til ca. 40% af den eksisterende præmie. Rammerne 
for en ny handyrordning er ikke endeligt på plads, men der sigtes mod en ordning med ensarte-
de præmiebetingelser for tyre og stude og kun én og samme præmie pr. dyr.  Bestemmelser om 
holdeperiode, kontrol og sanktion påtænkes opretholdt i store træk svarende til de nugældende. 
FødevareErhverv vil i løbet af 2011 orientere om den nye handyrordning, der vil blive fastlagt i 
en ny bekendtgørelse med tilhørende vejledning.   
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1. Generelle forhold 
I denne vejledning betyder handyrpræmie den særlige præmie for tyre og stude.  
 
De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende: 

• Hvis du råder over landbrugsjord den 27. april 2011 og søger om husdyrpræmier,  skal 
du udfylde og indsende et Fællesskema. Råder du over landbrugsjord, skal du oplyse om 
markernes størrelse, beliggenhed og afgrøde i markplanen og medsende et markkort med 
indtegnede marker identificeret med samme nummer som i markplanen. Hvis der ikke er 
ændringer i arealforholdene sammenholdt med de oplysninger, du tidligere har givet, 
kan du ved afkrydsning på side1 meddele, at der ikke er ændringer. Råder du ikke over 
landbrugsjord, behøver du ikke at indsende et Fællesskema. Hvis du vælger at  indsende 
et Fællesskema kan du ved afkrydsning på side 1 oplyse, at du ikke råder over land-
brugsarealer og kun indsende side 1. Se kapitel 2. Vær desuden opmærksom på, at du 
skal benytte samme CVR- eller CPR-nummer i forbindelse med alle ordninger, du søger 
støtte under, og som administreres af FødevareErhverv. 

Du skal selv kontakte FødevareErhverv og få tilsendt et Fællesskema.  

• Alle handyr i din besætning skal være korrekt registreret i det Centrale Husdyrbrugs-
register (CHR). Se kapitel 8 

• Alle handyr i din besætning skal være korrekt registreret efter kategorien tyr eller stud. 
Se kapitel 14  

• Alle handyr i din besætning skal bære 2 godkendte CKR-øremærker. Se kapitel 7. 

• Alle hændelser (f.eks. fødsel, studning, indgang eller afgang fra bedrift) skal inden 3 
dage registreres i staldregistreringsblokken eller i en udskrift fra edb-programmet ”Dy-
reregistrering”. Se kapitel 8.  

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

• Handyrene skal være på din bedrift i de fastsatte holdeperioder. Se kapitel 10.  

• Der er specielle holdeperioder for at opnå studepræmier.  Se kapitel 10.  

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

• Slagteriet indberetter dine slagtede handyr til FødevareErhverv. Se kapitel 11. 

• For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 13.  

• Du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift. Se kapitel 14. 

Loft for udbetaling af handyrpræmie 

Der er fastsat et nationalt præmieloft for handyr på 277.110 dyr. Den økonomiske ramme for 
handyrpræmier er 33.085.000 Euro (ca. 246 mio. kr.). Læs mere om præmie- og budgetloft i 
kapitel 6.  

Hvem kan få præmie? 

Personer, selskaber og producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, hvis de gældende regler 
er overholdt. 
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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 den-
ne vejledning alle bedriftens tilhørende kvægbesætninger. 

Handyr 

Ved ”handyr” forstås i denne vejledning  tyre og stude. 
For renracet amerikansk bison ydes der ingen præmier.  

 

2. Deltagelse i præmieordningen 
 
Oplysning om landbrugsarealer   
 
Råder du den 27. april  2011 over landbrugsarealer, skal du som betingelse for modtagelse af 
husdyrpræmier oplyse markernes størrelser, beliggenhed og afgrøder. Råder du ikke over land-
brugsarealer, anbefaler vi, at du blot udfylder side 1 i Fællesskemaet. 
 
Du skal indsende Fællesskemaet, hvis du råder over landbrugsarealer, også selvom du ikke øn-
sker at modtage Enkeltbetaling eller ikke råder over støtteberettigede arealer. I Fællesskemaets 
markplan skal du anføre alle dine marker. Du skal endvidere indsende markkort, hvorpå alle 
bedriftens arealer er indtegnet, identificeret med samme nummer og omfatter samme arealer 
som anført i Fællesskemaet.  
 
Ved landbrugsareal forstås det samlede areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal 
eller areal med permanente afgrøder. 
 
Hvornår råder man over landbrugsarealer 
Når du skal afgøre om du råder over landbrugsarealer, skal du være opmærksom på  følgende: 
• Ejer du arealer som du bortforpagter, råder du ikke over arealerne 
• Har du en græsningsaftale om at dine dyr kan gå på en anden producents jord, råder du ikke 

over arealerne. 
• Forpagter du et areal til din bedrift, som ejes af en anden producent, råder du over arealet 
• Ejer du arealer, men har indgået en græsningsaftale med en anden producent om udnyttel-

sen af arealet til afgræsning eller slet, råder du over jorden 
 
Frist  
Frister for modtagelse af Fællesskemaet og markkort  i FødevareErhverv, hvis du råder over 
landbrugsarealer: 
 
Ansøgninger modtaget senest den 27. april 2011, vil være uden reduktion i din enkeltbetaling, 
hvis du råder over støtteberettigede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. 
 
For ansøgninger modtaget mellem den 28. april og den 23. maj, vil din enkeltbetaling, blive re-
duceret med 1 % pr. arbejdsdag, regnet fra den 27. april 2011, hvis du råder over støtteberetti-
gede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. Der vil ikke være reduktion i dine handyrpræmi-
er. 
 
Ansøgninger modtaget efter den 23. maj, vil blive afvist. Det kan betyde, at du hverken kan op-
nå enkeltbetaling eller handyrpræmier for 2011Hvis du råder over landbrugsarealer og ikke ind-
sender et Fællesskema med oplysning om arealerne, er du ikke berettiget til husdyrpræmier i 
2011.  
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Udtrædelse af præmieordningen 
Ønsker du at udtræde af handyrpræmieordningen, skal du skriftligt eller via mail til hus-
dyr@ferv.dk, framelde dig til FødevareErhverv. Frameldingen får virkning fra den dag vi modtager din 
framelding og til udgangen af det pågældende ansøgningsår. Du skal således hvert år rette henvendelse 
til FødevareErhverv, hvis du stadigvæk ønsker at være frameldt. 
 
Du skal være opmærksom på, at hvis du i løber af året ønsker at framelde dig handyrordningen og du er 
udtaget til kontrol, kan du først blive afmeldt når kontrollen er udført. 
 
 
 

3. Udbetaling af præmier 

Minimumkrav for udbetaling af handyrpræmier 

Ansøgere om handyrpræmier skal også opfylde én af følgende minimumbetingelser. For at mod-
tage dine handyrpræmier skal du opfylde følgende:  
• Summen af de beregnede præmier for dine præmieberettigede handyr og eventuelle præ-

mieberettigede moderfår samt eventuel støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder, 
skal tilsammen udgøre mindst 300 €, svarende til ca. 2.235 kr. i det pågældende støtteår. 
eller  

• Du råder over mindst 2 ha støtteberettiget landbrugsjord, som giver ret til direkte betalinger 

Beregningen af støttebeløbene sker på grundlag af det fastslåede areal og det fastslåede antal 
præmieberettigede dyr, men inden eventuel sanktion.  

Her kan du se eksempler på, hvordan de nye minimumsgrænser påvirker udbetalingen: 
 
Eks. 1 
Ingen udbetaling 
Du søger ikke om husdyrpræmier og har arealer under 2 ha i din ansøgning om enkeltbetaling.,  
Du opfylder ingen af minimumsgrænserne, og du får derfor ingen støtte.. 
 
Eks. 2 
Udbetaling af enkeltbetaling 
Du søger ikke om husdyrpræmier, men har arealer og betalingsrettigheder  over 2 ha i din an-
søgning om enkeltbetaling. 
Du opfylder hermed minimumsgrænsen på de 2 ha og får udbetalt enkeltbetaling. 
 
Eks. 3 
Ingen udbetaling 
Du søger om husdyrpræmier for under 300€ og har arealer på under 2 ha i din ansøgning om 
enkeltbetaling. 
Du opfylder ingen af minimumsgrænserne og får ingen støtte.. 
 
Eks. 4 
Udbetaling af enkeltbetaling og husdyrpræmier 
Du søger om husdyrpræmier for under 300€ og har arealer og betalingsrettigheder over 2 ha i 
din ansøgning om enkeltbetaling,,  
Du opfylder hermed minimumsgrænsen på de 2 ha og får udbetalt såvel enkeltbetaling som 
husdyrpræmier.  
 
Eks. 5 
Udbetaling af enkeltbetaling og husdyrpræmier 
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Du søger om husdyrpræmier for over 300€ og har arealer mellem 0,30 - 2 ha og tilsvarende be-
talingsrettigheder i din ansøgning om enkeltbetaling.,  
Du opfylder hermed minimumsgrænsen på 300€ og får udbetalt såvel  husdyrpræmier som en-
keltbetaling.  
Eks. 6 
Udbetaling af enkeltbetaling og husdyrpræmier 
Du søger om husdyrpræmier for over 300€ og har arealer og betalingsrettigheder  over 2 ha i 
din ansøgning om enkeltbetaling. Du opfylder hermed begge minimumsgrænser og får udbetalt 
såvel husdyrpræmier som enkeltbetaling. 
Eks. 7 
Udbetaling af husdyrpræmier 
Du søger om husdyrpræmier for over 300€ og har arealer under 0,30 ha i din ansøgning om en-
keltbetaling. 
Du opfylder hermed minimumsgrænsen på 300€ og kan få udbetalt husdyrpræmier, men ikke 
enkeltbetaling, hvor det mindste areal der kan opnås støtte til er 0,3 ha. 
 
Eks. 8 
Udbetaling af husdyrpræmier 
Du søger om husdyrpræmier for over 300€, og råder ikke over landbrugsarealer., Du opfylder 
hermed minimumsgrænsen på 300€ og kan få udbetalt husdyrpræmier. 
 
Eks. 9 
Ingen udbetaling 
Du søger om husdyrpræmier for under 300€ og råder ikke over arealer. 
Du opfylder ingen af minimumsgrænserne og kan ikke få husdyrpræmier. 
 

Udbetaling af forskud på præmier 

Primo december vil FødevareErhverv udbetale et forskud på 60 % af handyrpræmien. Forskud-
det vil omfatte alle dyr slagtet i Danmark eller eksporteret til et land uden for EU eller forsendt 
til et andet medlemsland. De slagtede dyr, der mangler, samt de dyr, der slagtes resten af året, 
vil komme med i slutudbetalingen, hvis de opfylder betingelserne for handyrpræmie. Du vil 
modtage en slagtespecifikation i forbindelse med forskudsudbetalingen.  
 
Hvis antallet af foreløbigt konstaterede fejl hos levende og slagtede handyr er på 12,5 % eller 
derover, i forhold til de fejlfrie handyr, vil der ikke blive udbetalt forskud.. Udbetaling af han-
dyrpræmierne for hele 2011, vil derfor afhænge af alle dine slagtninger og konstaterede fejl for 
hele året. Du vil modtage en afgørelse med sanktion på baggrund af konstaterede fejl og en 
slagtespecifikation med alle dine slagtninger for 2011 i forbindelse med slutudbetalingen.   

Slutudbetaling 

Ved slutudbetalingen udbetales den resterende handyrpræmie for dyr, for hvilke der er udbetalt 
forskud og 100 % af handyrpræmien for dyr slagtet i den resterende del af produktionsåret.  
Slutudbetalingen forventes at ske inden udgangen af februar 2012. 

Uberettigede udbetalte beløb 

Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra 
det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat.  
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4. Producentoplysninger 
Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din  NEM-konto. Hvis du ønsker at ændre dit konto-
nummer, skal du rette henvendelse til din bank for at få ændret NEM-kontoen.  
 
Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående ste-
der, 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, tlf. 33 30 77 00, www.eogs.dk 
• Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPR-

nummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister. Se www.cpr.dk 
• Offentlige institutioner skal henvende sig til Danmarks Statistik. Se www.dst.dk 
 
Du skal altid anvende det samme CVR- eller CPR-nummer over for FødevareErhverv, uanset 
hvilke ordninger, det drejer sig om. Det er også en forudsætning for at opnå husdyrpræmier, at 
du anvender det samme CVR- eller CPR-nummer, hos FødevareErhverv, som du anvender hos 
RYK (glr/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. 
 
FødevareErhverv skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage fra det 
tidspunkt, hvor du er i stand til at afgive en sådan meddelelse. Dokumentation skal vedlægges. 
 

5. Overførsel af data 
Slagteriernes oplysninger om slagtede dyr vil blive overført til Fødevarestyrelsens grunddatare-
gister, det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). 
 
CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, ved administration, støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger vil blive videregivet til Plantedirek-
toratet i henhold til særlig aftale. 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er dataansvarlig for CHR.  
 
Slagteriindberetningerne overføres til FødevareErhverv fra Landbrug & Fødevarer. Denne slag-
teriindberetning betragtes, som din ansøgning om handyrpræmie og vil danne grundlag for ud-
betalingen. 
 

6. Handyrpræmie 
Dette afsnit omhandler regler for handyr slagtet i Danmark.   
Du kan opnå præmier for handyr, 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 plus en dag, indenfor de sid-

ste 3 måneder før dyret slagtes. (se under pkt.10 om beregning af holdeperioden) 
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Én præmie for tyre er ca. 1.174 kr.(157,5€)    
 
Stude 
Du har ret til én præmie for en stud, hvis: 
• Studen er 9 måneder plus en dag eller derover. 
• Du er den producent, der senest har holdt studen i mindst 2 måneder (tidligst fra studen er 7 

mdr.). (se under pkt.10 om beregning af holdeperioden) 
 
 
Du har ret til to præmier for en stud, 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 plus 
en dag). Se eksempler i kapitel 9. 

 
Én præmie for en stud er ca. 838 kr.(112,5€). To præmier for en stud er ca. 1.676 kr.(225€) 
 
Det er eurokursen den sidste bankdag forud for den  1. oktober 2011, der vil blive lagt til 
grund ved beregningen af handyrpræmier for 2011. 

Handyr og budgetloftet 

Der er fastsat et nationalt årligt præmieloft for handyr 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 støtte1 til handyr. Den økonomiske ramme for han-
dyrpræmier er ca. 246 mio. kr. (33.085.000 €)  pr. år. 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 produktionsår. Loftet svarer til, at der kan udbeta-
les fuld præmie til ca. 210.000 tyre.  
 

Fradrag i handyrpræmien 
Der vil i 2011 blive fratrukket 9 % (graduering) af den del af din totale direkte landbrugsstøtte, som 
ligger over 5.000 € ca. 37.260 kr.. Hovedparten, d.v.s. ca.80 % af fradraget bliver stillet til rådighed 
for projekter i Danmark under landdistriktsprogrammet. Den totale direkte støtte, er støtten fra føl-
gende ordninger: 
 

• Enkeltbetaling 
• Handyrpræmie 
• Præmie for moderfår 
• Kartofler til stivelsesproduktion  
• Særlig miljøstøtte under artikel 68 

 
 

7. Mærkning af kvæg 
Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødslen. Hvis en kalv afgår fra oprindelsesbesætningen 
inden 20 dage efter fødslen, skal den være øremærket. 

• Kvæg født efter 28. februar 2010 skal være mærket med ét elektronisk øremærke og et 
almindeligt øremærke.  

• Kvæg, der er født i perioden 1. januar 1998 til 28. februar 2010, skal være mærket med 
to almindelige øremærker.  

                                                      
1 Koblet støtte er landbrugsstøtte, som er knyttet til produktionen af et specifikt produkt som eksempelvis oksekød eller kartof-
felstivelse.  
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• Kvæg, som er født før 1. januar 1998, skal mindst være mærket med ét øremærke. Det 
anbefales dog, at du isætter et erstatningsøremærke med samme nummer i dyrets andet 
øre. 

 
Du må kun anvende godkendte øremærker.  

Erstatningsøremærker 

Har et dyr tabt et øremærke, skal du straks bestille og isætte et erstatningsøremærke. Erstat-
ningsøremærket skal have samme nummer, som dyrets oprindelige øremærke.  
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 til Danmark, skal senest 5 dage efter ankomsten have isat godkendte røde 
danske øremærker. Ansvaret for bestillingen af de røde øremærker påhviler dyrets ejer eller 
bruger, og bestillingen skal ske hos den lokale RYK-afdeling. Dagen efter bestillingen modta-
ger den lokale veterinærafdeling øremærkerne, og de aftaler herefter med ejeren eller brugeren, 
hvornår de kommer ud og overværer mærkningen af dyret/dyrene. 
 
Dyr importeret fra andre EU-lande skal have isat 1 godkendt rødt dansk øremærke. Dyret skal 
således have 1 rødt øremærke i det ene øre og beholde sit oprindelige udenlandske øremærke i 
det andet øre. 
 
Dyr importeret fra 3. lande skal have isat 2 godkendte røde danske øremærker, og de originale 
udenlandske øremærker skal fjernes.  
 
Øremærker, som ikke refererer til dyrets oprindelse, skal fjernes.   

Røde erstatningsøremærker 

Hvis dyret taber sit oprindelige udenlandske øremærke, skal du bestille et erstatningsøremærke 
med det oprindelige øremærkes data på. Dette øremærke vil også være rødt, og du skal selv sæt-
te erstatningsøremærket i.  
 
Hvis dyret taber et godkendt rødt dansk øremærke, skal du bestille et nyt rødt erstatningsøre-
mærke, som du selv sætter i.  
 
Der gælder samme regel mht. frister for isætning af erstatningsøremærker, som for dyr født i 
Danmark, jf. ovenfor. 
 
Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf. 70 15 13 33 (Landmandens Service telefon) eller hos 
din lokale RYK-afdeling.  
 

8. Besætningsregister 
Et krav for at opnå præmie er, at der på bedriften altid eksisterer et ajourført besætningsregister. 
Ved et besætningsregister forstås den sidst udskrevne CHR-besætningsliste suppleret med op-
lysninger enten fra din staldregistreringsblok, registrering i andre elektroniske systemer  eller 
en tilsvarende oversigt udskrevet fra edb-programmet ”Dyreregistrering”. Alle informationer 
om dine handyr skal altid være ajourført og let tilgængelige. 
 
Registeret skal omfatte indberetninger om antallet af handyr fordelt på tyre og stude, samt en 
oversigt over alle hændelser, som f.eks. fødsel, studning, indgang, afgang (til slagteri) og flyt-
ning. 
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Staldregistreringsblok 
Her skal hændelserne være registreret senest 3 dage efter de har fundet sted (eller indtastet i og 
udskrevet fra edb-programmet ”Dyreregistrering”). 
  
Indberetning til RYK 
Her skal alle hændelser, som f.eks. fødsel, studning, indgang, afgang (til slagteri) og flytning 
være indsendt til din lokale RYK-afdeling senest på 7. dagen. Indberetter du hændelsen til CHR 
via Internettet eller telefonen, skal det ligeledes ske senest 7 dage efter hændelsen har fundet 
sted. 
 
Bemærk: 
Hvis dine handyr ikke er registrerede i CHR på tidspunktet for begyndelsen af dyrets holdeperi-
ode (se om holdeperioder i kapitel 10), vil dyret ikke kunne opnå handyrpræmie. . Holdeperio-
den regnes fra den dato, hvor registreringen sker i CHR af dyrets indgang på bedriften eller i 
tvivlstilfælde den dokumenterede dato for modtagelsen af indberetningen i RYK.  
 
Handyr skal registreres i kategorierne tyre og stude for at være korrekt registrerede i forbindel-
se med handyrordningen. 
 
Det er dit ansvar, at indberetningen (ansøgningen) sker rettidigt. Du kan sikre dig retten til 
præmierne, selvom indberetningen bliver væk i posten. Dette kan du gøre ved på posthuset at 
udfylde en postkvittering med dato og stempel på (husk afsender- og modtageradresse). Bliver 
indberetningen væk i posten, og har du ikke en sådan dokumentation, vil du ikke kunne modta-
ge de pågældende præmier.  
 
Vær endvidere opmærksom på, at den afgangsdato, du skal indberette til RYK, er den dato, hvor 
dyret er afgået fra bedriften, og ikke f.eks. datoen på slagteafregningen.  
  
Registrering af hændelser i staldregistreringsblok/besætningslisten og indberetning af hændelser 
til CHR kan ske på én af følgende måder: 
 
 
Måder at indberette til CHR senest 
7 dage efter hændelsen har fundet 
sted 
 

Registrering i eller til stald-
registreringsblok senest 3 
dage efter hændelsen har 

fundet sted 

Sådan indberettes til 
CHR 

  
Staldregistreringsblok 

Udfyld staldregistreringsblok Indsend sider fra staldregi-
streringsblokken til RYK 

Edb-programmet ”Dyreregistrering” Indtast i program og print Elektronisk overførsel 
www.webdyr.dk Indtast i program og og print Elektronisk overførsel 
Voice response (servicetelefon) Udfyld staldregistreringsblok Telefonisk 7015 1333 
 
 
 

9. Flytning af kvæg til anden producent/anden bedrift 

Flytning af kvæg til anden producent  

Hvis du flytter kvæg (f.eks. en foldtyr) til en anden producent med staldanlæg, skal du 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.  
Opretter du ikke et undernummer hos den anden kvægproducent, skal du hjemtage tyren og hol-
de den i mindst 2 måneder + 1 dag, før du sender den til slagtning ( se under afsnit 10). Ellers 
kan den ikke opnå handyrpræmie. 
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Flytning af kvæg til afgræsning hos anden producent uden eget kvæg 

Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har kvæg, for at anvende hans græsarea-
ler, skal flytningen ikke indberettes til RYK. Du bør dog notere, hvor dyrene befinder sig, i til-
fælde af fysisk kontrol. 

Flytning af kvæg til fællesgræsning 

Dine dyr og andre producenters dyr kan udstationeres til fællesgræsning. Du skal i denne for-
bindelse anvende kode 50 i staldregistreringsblokken. Når du hjemtager dine dyr, skal du an-
vende kode 51 i staldregistreringsblokken. Herved vil det fremgå af CHR-besætningslisten, 
hvilke dyr der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne fremgangsmåde gælder kun for area-
ler, som er oprettet i CHR som fællesgræsning.  
Fællesgræsningsaftalen skal opbevares på bedriften og skal ikke indsendes til FødevareErhverv, 
idet den skal fremvises ved eventuelle kontrolbesøg. 
 
For yderligere information om øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevaresty-
relsens folder ”Vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flyt-
ning af kvæg”, og der henvises til styrelsens telefonnummer: 33 95 60 00. 

Besætningslister  

Du kan til enhver tid printe en besætningsliste med dine seneste ajourførte indberetninger fra 
Internettet på www.glr-chr.dk  
 
Bemærk 
Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besætningsliste, vil dine handyrpræmi-
er blive reduceret eller helt bortfalde. 

Fejllister/dyrekontrolbreve (DYKO-breve)  

Hvis de 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 fra RYK. Du 
bør straks undersøge, hvor der kan være opstået fejl og herefter få registreringen rettet hos din 
lokale RYK-afdeling.  
 

10 Beregning af holdeperioders længde 

Holdeperioders længde for tyre 

For at en tyr kan opnå handyrpræmie, gælder det, at du skal holde den i 2 måneder + 1 dag, in-
den for de sidste tre måneder, før den 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 to måneder (samme månedsdato). Denne dato må dyret tidligst afgå fra 

din besætning til slagtning, for at opnå præmie. Vær opmærksom på at holdeperiodens start  
regnes fra den dato hvor dyret fremstår registreret som indgangsført i CHR, eller i tvivlstil-
fælde datoen for modtagelse i RYK.  
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Eksempel 

En tyr der  registreres i CHR den 10. oktober  som indgået på din bedrift på eller før denne da-
to  kan tidligst sendes til slagtning den 11. december. 
(= 2 mdr. + 1 dag).  

 
Holdeperioders længde for stude 
  
Dyrs alder i måneder (kun stude) 

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

• Stude, én præmie 

Studen skal være mindst 9 måneder + 1 dag. 

Den skal være holdt på bedriften i mindst 2 måneder + 1 dag. 

Eksempel 

En stud født 1. januar, kan tidligst leveres til slagtning fra og med 2. oktober 
 

 

• Stude, to præmier 

Studen skal være 22 måneder + 1 dag. 

Den skal være holdt fra den begynder sin 19. levemåned (det vil sige, når studen er 18 måneder 
gammel) og til den slutter sin 22. levemåned + 1 dag (i alt holdt i fire hele måneder + 1 dag), 
jfr. pkt. 3 ovenfor. 

 
Eksempel 
En Stud som fødes 1. januar 2010  skal derfor holdes og være registreret i CHR fra den 31. maj til 
den 1. november 2011. Studen må først sendes til slagtning den 1. november 2010 (4 måneder + 1 
dag). 

 
Bemærk  
Et handyrs holdeperiode bliver brudt, hvis det sendes til en prøvestation. Et handyr, som umid-
delbart efter et ophold på en prøvestation sendes til slagtning, vil således ikke være støtteberet-
tiget. Dyret bliver først støtteberettiget, når det har opholdt sig på din bedrift i to måneder, før 
det sendes til slagtning
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11. Slagteriets indberetning 
Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indbe-
retter dine slagtede tyre og stude til CHR. Endvidere indberetter de også til Landbrug & Føde-
varer, som igen indberetter til FødevareErhverv. Indberetningen til FødevareErhverv udgør 
grundlaget for beregningen af præmie for de handyr, du har leveret til slagtning. 
 
FødevareErhverv skal have modtaget indberetningen senest seks måneder efter slagtningen. For 
slagtninger efter 1. september 2011 afkortes fristen for indberetning til 20.januar 2012 
Modtages indberetningen efter udløbet af de nævnte frister, nedsættes præmien med 1 % for hver 
arbejdsdag, indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis FødevareErhverv modtager 
indberetningen mere end 25 kalenderdage efter fristen. I 2011 bortfalder handyrpræmien, hvis 
indberetningen modtages efter den 14. februar 2012. 
 
Bemærk 
Ved levering af handyr til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet indberetter 
dine slagtninger efter de angivne bestemmelser.  

Egen kontrol med oplysninger 

Du skal sikre dig, at de oplysninger, som slagterierne har indberettet, er korrekte. Ofte fremgår 
de registrerede oplysninger, som indberettes til FødevareErhverv af afregningen for dyret. Vær 
især opmærksom på, om dyrets køn, kategori (tyr/stud), 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. 
 
 

12. Producentskifteerklæring og producenterklæring  
Producentskifteerklæring 
Hvis du i forbindelse med overtagelsen af en bedrift ikke kan overholde den fastsatte holdeperi-
ode, men alligevel ønsker at modtage handyrpræmie, skal du udfylde og underskrive en produ-
centskifteerklæring. 
 
Producentskifteerklæringen kan du finde på FødevareErhvervs hjemmeside ferv.fvm.dk, eller du 
kan få den tilsendt ved henvendelse til FødevareErhverv. Du behøver ikke at indsende en pro-
ducentskifteerklæring, hvis du som erhverver først slagter handyr to måneder efter overtagel-
sesdatoen.  
 

Fristen for indsendelse af et producentskifte er 8 uger fra overdragelsesdatoen, dog senest 
den 20. januar 2012 

 
 Om reglerne for producentskifte kan du læse mere i Vejledning om Producentskifte på Fødeva-
reErhvervs hjemmeside. Vejledningen kan du finde på ferv.fvm.dk, eller du kan få dem tilsendt 
ved at kontakte FødevareErhverv 
 
Producenterklæring 
Hvis præmien skal udbetales til en anden producent end den der leverer dyret til slagtning, skal 
der anvendes en producenterklæring. 
 
Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for de handyr, som du sælger til 
en anden producent inden for en måned før slagtning. Det er en forudsætning, at du i perioden 
før salget, selv har dyret i den foreskrevne holdeperiode. Du skal udfylde side 1 på producenter-
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klæringen, og have holdt dyret i 2 måneder forud for salgsdatoen. 
 
Producenterklæringen skal følge dyret og det er slagteriet, som indsender erklæringen til Føde-
vareErhverv. 
 
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 benyt-
tes, hvis du samme dag leverer tyre eller stude fra flere CHR-besætninger. Producenterklæringen 
skal følge med dyret til slagtning. 
 
FødevareErhverv skal have modtaget indberetningen senest seks måneder efter slagtningen. For 
slagtninger efter 1. september afkortes fristen for indberetning til 20.januar 2012. 
 
Producenterklæringen kan hentes på ferv.fvm.dk/handyr eller ved henvendelse til 
FødevareErhverv.  
 

13. Præmier ved forsendelse/eksport af levende tyre eller stude 
Ansøgningsformular og vejledning for præmier ved forsendelse eller eksport af levende ty-
re/stude kan du hente på FødevareErhvervs hjemmeside ferv.fvm.dk/handyr, eller du kan få dem 
tilsendt ved henvendelse til FødevareErhverv. 
 
Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at forsendelsen indenfor EU finder sted min-
dre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift. Ved eksport til lande uden for EU skal 
eksporten ske mindre end to måneder efter, at dyret har forladt din bedrift. 
 
Et handyr, der er mindst 9 måneder, kan forsendes til et andet EU-land eller eksporteres til lan-
de uden for EU og opnå handyrpræmie på følgende betingelser: 
 

• Dyret skal holdes på din bedrift i mindst to måneder inden tidspunktet for forsendelse 
eller eksport. 

• En stud, som herudover holdes på din bedrift fra og med den 19. levemåned til den slut-
ter sin 22. levemåned, kan opnå to præmier, se kap.9. 

Forsendelse til andet EU-land 

Del A - Ansøgningen  

Når handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmieansøgningen være modtaget i Fødevare-
Erhverv, inden dyret forlader Danmark.  
 
Del B – Afsenderens erklæring 
Afsenderen, som kan være dig selv, skal senest tre måneder efter forsendelsen afgive en erklæ-
ring om, hvilken dato, og til hvilket EU-land, forsendelsen er sket. 
 
Ved forsendelser fra 1. september frem til 31. december skal ansøgningen være FødevareEr-
hverv i hænde senest den 20. Januar 2012. 
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Kvægpas og præmiestatus  

For alle handyr, der forsendes levende til et andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du kan 
bestille kvægpas hos din lokale RYK-afdeling, eller på www.glr-chr.dk. I passet skal der oplyses 
om præmiestatus. Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til FødevareErhverv. Besæt-
ningsejere af kvæg kan downloade og printe kvægpas på http://www.glr-chr.dk/. Med den nye be-
stillingsmetode fra Fødevarestyrelsen, er det i dag muligt selv at udskrive kvægpas.  

Når du anmoder om udstedelse af kvægpas for handyr, skal du oplyse, om du ønsker handyrpræmie 
for tyre eller stud (om der er tale om 1 eller 2 studepræmier) Alle dine oplysninger vedrørende det 
enkelte dyr vil indgå ved afgørelsen af, om dyret kan opnå handyrpræmie i Danmark. 

Husk, at der ved ansøgning  om handyrpræmier ved forsendelse og eksport skal anvendes et særligt 
ansøgningsskema. 

 

Eksport til lande uden for EU  

Ved eksport af handyr til lande udenfor EU, for hvilke der ønskes handyrpræmie, skal der fore-
ligge dokumentation i form af afstemplet YM/T5 formular samt specificeret faktura. Endvidere 
skal der foreligge angivelse af dyrets kategori (tyr/stud), CKR-nummer og alder. Denne doku-
mentation, skal sammen med en ansøgning om præmie, foreligge i direktoratet senest 6 måneder 
efter eksporten.  
 
Ved eksport fra 1. september frem til 31. december skal ansøgningen være modtaget i 
FødevareErhverv senest den 20. januar 2012.
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14. Kontrol og sanktion   
 
FødevareErhverv sikrer, at der bliver gennemført administrative og fysiske kontroller af de 
handyr, der søges om præmie for. Der kan kun søges om præmie for handyr, der i produktions-
året vil kunne opfylde alle støttekriterier med hensyn til køn, holdeperiode, vægt (for tyre) og 
alder (for stude). 

Administrativ kontrol 

Ved den administrative kontrol gennemfører FødevareErhverv en række krydskontroller for de 
dyr, du søger præmie for. Oplysningerne om de enkelte handyr krydskontrolleres f.eks. med re-
gistreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om dyrene er korrekt registreret ved be-
gyndelse af holdeperioden, og om holdeperioderne er overholdt. Det er derfor vigtigt, at indbe-
retningerne til RYK overholdes, se kap. 7.  
 
Reglerne om mærkning og registrering er veterinært begrundet og skal under alle omstændighe-
der altid overholdes. En for sen meddelelse om afgangsføring af dyrene til slagteriet er derfor 
en fejl i henseende til de veterinære regler og kan have konsekvenser for krydsoverensstemmel-
se. Kravet om registrering af handyrets kategori – tyr/stud – er begrundet i de forskellige præ-
mier for tyre og stude. 

Kontrol på bedriften 

Der foretages kontrol på stedet af alle levende  handyr og stikprøvekontrol af dokumenter for 
korrekt registrering af indgang og afgang for levende handyr og handyr afgået til slagtning in-
den for de seneste 12 måneder, herunder handyr som er sendt ud af landet.  
 
Alle handyr som befinder sig på bedriften eller ifølge registreringerne i CHR skal befinde sig på 
bedriften kontrolleres for korrekt registrering  og mærkning. Hvis der konstateres mærknings- 
og registreringsfejl ved handyr, der  inden for ansøgningsåret ville kunne opnå en alder på 
mindst 9 måneder og en holdeperiode på 2 måneder, vil der ske en nedsættelse af støtte og evt. 
blive pålagt en sanktion  Det betragtes endvidere som en fejl, hvis det ved kontrollen konstate-
res, at dyrets kategori som tyr eller stud ikke er registreret korrekt.  
 
Fejl konstateret ved en kontrol på stedet vil medføre, at dyret ikke er præmieberettiget og vil 
medføre nedsættelse af støtten til de øvrige dyr det pågældende ansøgningsår. Fejl ved mærk-
ning og registrering har betydning i henseende til de veterinære regler og kan derfor ligeledes 
have konsekvenser for krydsoverensstemmelse.  
 
 
Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvide-
re en forudsætning, at du eller en stedfortræder medvirker til, at kontrollen kan gennemføres.  
 
Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, dit besætningsregister på be-
driften, slagteafregninger, og bilag i forbindelse med indkøb, forsendelse eller eksport samt 
regnskabsbilag mv. 
 
Der foretages dokumentkontrol af handyr 12 måneder bagud fra kontroltidspunktet.  
Hvis du ikke ved kontrollen kan fremvise et ajourført besætningsregister, kan dine handyrpræ-
mier blive reduceret eller helt bortfalde, se kapitel 7.  
 
Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et 
kort varsel, som ikke overstiger 48 timer. 



VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE                                                                MARTS 2011 

 
 

====
= 21

Inden kontrollen afsluttes får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Af kvitteringsbrevet fremgår 
hvad der blev konstateret under kontrollen, hvilke bilag du skal eftersende og evt. hvilke dyr 
der skal bestilles øremærker til. 

Kontrolrapport 

I forbindelse med kontrol på bedriften udarbejder kontrolløren en kontrolrapport med de samle-
de resultater af kontrollen. Kontrolløren kan ikke afgøre om 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 Plantedi-
rektoratet. Plantedirektoratet sender kontrolrapporten samt dine bemærkninger til FødevareEr-
hverv, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Plantedirektoratet kan ved et kontrolbesøg ud-
føre kontrol af både Fødevarestyrelsens regler om identifikation og registrering og FødevareEr-
hvervs regler om handyrpræmie. Resultatet af kontrollerne kan være forskellige, som følge af to 
forskellige regelsæt. 

Sanktioner ved administrativ kontrol eller kontrol på bedriften 

Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene samtidig med kontrollen eller 
efter kontrolbesøget, medfører det ikke, at sanktionen bortfalder. Er kontrollen varslet, kan du 
ikke rette eventuelle fejl i perioden mellem varsling og kontrolbesøg.  
Hvis du retter fejl inden fejlen konstateres ved en administrativ eller fysisk kontrol, og inden du 
gøres opmærksom på fejlen, vil du ikke få fradrag eller blive sanktioneret for den. 

Sanktionsberegning for dyr der er søgt om præmie for   

Du vil blive orienteret om ansøgte dyr med fejl i forbindelse med den administrative kontrol, 
igennem de slagtespecifikationer du modtager ved forskuds- og slutudbetaling. 
 
Du vil blive orienteret, i en sanktionsmeddelelse om de levende og slagtede handyr med fejl, 
som er fundet i forbindelse med kontrol på bedriften. 
 
Fejl konstateret på slagtede handyr ved en administrativ kontrol eller kontrol på bedriften med-
fører, at der ikke vil blive udbetalt støtte for de pågældende handyr. Derudover vil du også få 
fratrukket en sanktionsprocent svarende til antal dyr med fejl, divideret med antal dyr uden fejl.   
 
Du vil modtage en afgørelse i forbindelse med slutudbetalingen med beregning af fejlprocenten 
på baggrund af konstaterede fejl og dine samlede slagtninger for 2011. Fejlprocenten beregnes 
ved at dividere antallet af handyr med fejl, med antallet af fejlfrie ansøgte handyr (dvs. dyr 
slagtet i produktionsåret som opfylder støttebetingelserne).  
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Eksempel (Kontrol på bedrift):  

Antal handyr optalt på bedriften 40 

Antal handyr med fejl - blandt handyr, som inden for produktionsåret vil 
kunne opnå en alder på mindst 9 måneder og en holdeperiode på mindst 2 
måneder  

1 

Samlet antal støtteberettigede og slagtede handyr uden fejl  15 

I dette tilfælde udregnes sanktionsprocenten således: 1/15 = 0,066.  

Støtten for de 15 støtteberettigede handyr nedsættes herefter med: 6,66 %. 

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 og med 10 % fejl sanktionsprocenten = fejlprocenten. 

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

Over 20 % fejl – op til og med 50 % fejl handyrpræmierne fortabes. 

Hvis der findes mere end 50 % fejl, sker der ikke blot en fortabelse af de handyrpræmier, du 
ville være berettiget til for produktionsåret. Du udelukkes endvidere fra at modtage et  beløb 
svarende til forskellen mellem det anmeldte og det fastslåede antal dyr. Beløbet modregnes  i 
alle betalinger fra FødevareErhverv i op til 3 år eller indtil beløbet er fuldt modregnet. Er belø-
bet ikke fuldt modregnet efter 3 år, bortfalder kravet.  

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 i husdyr fra din kvægbesætning påvises restkoncentrationer af hormonale stoffer, 

der enten er forbudte, eller som anvendes ulovligt, eller hvis forbudte stoffer opbevares på 
din bedrift, vil du blive udelukket fra at modtage handyrpræmier for det pågældende pro-
duktionsår, hvor forholdet er påvist, hvis Fødevarestyrelsen har sanktioneret dig for over-
trædelse af bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler 
til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 

 
• Hvis det konstateres, at du forsætligt har givet forkerte oplysninger om de præmiebetingel-

ser, der er gældende for opnåelse af handyrpræmier, kan du blive udelukket fra handyrpræ-
mieordningen for det igangværende år og op til tre år frem. 

Forsvundne dyr 

Hvis nogle af dine dyr ikke kan findes ved den fysiske kontrol, vil du ikke modtage handyr-
præmie for disse dyr, og de vil blive betragtet som fejlbehæftede og indgå i sanktionsberegnin-
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gen .Forsvundne dyr skal afmeldes ved indsendelse af en ”tro- og lovereklæring” til RYK. En 
sådan erklæring vil blive betragtet som afgangsføring af dyret. Hvis dyrene er spredt over store 
arealer kan der gives indtil 48 timer til fremvisning af dyret. 

 

Klagemulighed 
Der er mulighed for at klage over FødevareErhvervs afgørelser til Fødevareministeriets depar-
tement. Klagen skal sendes til FødevareErhverv, hvor den skal være modtaget inden 4 uger fra  
modtagelsen af FødevareErhvervs afgørelse. 
 
 

Krydsoverensstemmelse    

Handyrpræmierne er underlagt kravet om krydsoverensstemmelse. Hvis du er blevet sanktione-
ret som følge af mærknings- og registreringsfejl i forbindelse med handyrpræmieordningen, vil 
du ikke også blive reduceret i din handyrstøtte med en sanktion for krydsoverensstemmelse for 
disse fejl, men kun i anden direkte støtte. Udbetalingen af den fulde landbrugs- og landdistrikts-
støtte afhænger af, om du overholder reglerne inden for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god 
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). 
 
Disse regler er nærmere omtalt i ”Vejledning om krydsoverensstemmelse” og ”Vejledning om 
Enkeltbetaling”. Vejledningerne kan du finde på ferv.fvm.dk, eller du kan få dem tilsendt ved at 
kontakte FødevareErhverv.
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15. Offentliggørelse af data om støtte på Internettet  
Ved ansøgning om handyrpræmier fra FødevareErhverv, skal du være opmærksom på følgende 
forhold: 
 

• at de afgivne oplysninger i Fællesskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørel-
sen om udbetaling af støtte fra FødevareErhverv 

. 
• at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig 

 
Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af persondataloven2: 
 

• kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøg-
ning, jf. persondatalovens § 31 

• på begæring har krav på, at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig 
urigtige eller vildledende, eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, 
jf. persondataloven § 37 

 
Endvidere skal du være opmærksom på, at hvis du tildeles støtte, så kan dine oplysninger fra ansøgnin-
gen om støtte samt størrelsen af støttebeløbet offentliggøres på Internettet af FødevareErhverv med 
hjemmel i lovgivningen.  
 
 
Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer. 
Formålet med dette er at sikre, at der ikke sker uberettiget udbetaling af støtte fra EU-fondene.  
 
Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til 
FødevareErhverv, Juridisk Kontor. 
 
Læs mere på www.ferv.fvm.dk. 

                                                      
2 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 
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16. Retsgrundlag 
 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, EF nr. 
247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelses-
bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne 
for landbrugere i i forordningens afsnit IV og V. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførel-
sesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverens-
stemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for 
rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugere, som er omhandlet i nævnte 
forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelser inden for rammerne af støtteord-
ningen for vin.   
 
 
Lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fæl-
lesskabs ordninger under den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske 
Garantifond for landbrugsvarer m.v. (landbrugsstøtteloven).  
 
FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2010 om direkte støtte til 
landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.  
 
Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1121 af 1.december 2009 om mærkning, registre-
ring og flytning af kvæg, svin, får og geder.  
 
Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af 
lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer  
  
FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 1498 af 15. december 2010 om ydelse af præmier 
for handyr og moderfår.  
 
Fødevarestyrelsens vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registre-
ring og flytning af kvæg. (Der henvises til bestemmelserne om røde danske øremærker). 
 
Alle med senere ændringer. 
 
Bemærk at denne vejledning gælder for 2011, og at retsgrundlaget for handyrord-
ningen derfor kan have ændret sig siden udgivelsestidspunktet(januar 2011).  
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