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Forord 
Denne vejledning orienterer dig om reglerne om den nye forenklede handyrordning. Du kan 
finde NaturErhvervstyrelsens vejledninger og skemaer på naturerhverv.fvm.dk/handyr, eller du 
kan bestille dem på husdyr@naturerhverv.dk, hvor du skal oplyse enten CPR- eller CVR-
nummer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
NaturErhvervstyrelsen, Landbrugsstøttekontoret 
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FAKTABOKS 
 

 

Den 1. januar 2012 indføres der nye forenklede regler om støtte for handyr med en og samme 
præmie for tyre og stude. Den nye handyrpræmie forventes at være omkring 400 kr. pr. dyr. Det 
svarer til ca. 40% af den tidligere præmie. Det årlige budget er på ca. 97,4 mio. kr. (13,075 mio. 
euro). Foruden denne beløbsramme kan ikke udnyttede midler fra andre støtteordninger omfattet af 
reglerne om særlig støtte anvendes under denne ordning. Hvis budgettet forhøjes med sådanne 
uudnyttede midler kan præmien dog højst udgøre ca. 600 kr. (81 euro).  

Ny handyrordning  

  
Bestemmelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af 
præmie for handyr.  
 

Nyt er: 

• Præmiebetingelserne og præmierne er ens for tyre og stude, d.v.s. de særlige præmier for 
stude er afskaffet.  

• Handyrpræmier kan opnås for dyr, der slagtes med en slagtet vægt på mindst 160 kg. og for 
levende dyr, der forsendes eller eksporteres, når dyrene på afsendelsestidspunktet er    
mindst 8 måneder gamle. 

• Der udbetales ikke forskud.  

• Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du i ansøgningsåret er berettiget til præmier for 
mindst 5 handyr. 

• Du skal tilmelde dig den nye ordning for at få præmier. Hvis du har modtaget handyrpræ-
mier i 2011 er du automatisk tilmeldt ordningen. Hvis ikke du har modtaget handyrpræmier 
i 2011, skal du tilmelde dig ordningen ved indsendelse af et Fællesskema efter bestemmel-
serne for dette.  

• Du kan framelde dig ordningen, men så skal du igen tilmelde dig ved indsendelse af et 
Fællesskema, hvis du på ny ansøger om præmie. 

• Der er sket ændringer af reglerne for hvornår fejl ved mærkning og registrering af handyr 
medfører, at dyret ikke er præmieberettiget og udløser nedsættelse af præmierne.  

 

Fra 2012 vil ca. 60% af budgettet for den hidtidige handyrordning svarende til ca. 150 mio. kr. blive an-
vendt til forhøjelse af producenternes ejede betalingsrettigheder eller til nye rettigheder. Den afkoblede 
støtte vil fra december 2012 blive udbetalt i form af enkeltbetaling. Hvis du har modtaget handyrpræmier i 
2009, 2010 og 2011, vil du i foråret 2012 modtage et brev med oplysning om antallet af støtteberettigede 
handyr, som du ifølge NaturErhvervstyrelsens registreringer har søgt om præmier for i de nævnte år. og en 
orientering  om, hvordan du skal forholde dig.  

Afkobling af de hidtidige handyrpræmier 

Du kan læse mere om afkoblingen af handyrpræmierne i Vejledning om tildeling af handyrtillæg 
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1. Generelle forhold 
 
I denne vejledning betyder handyrpræmie præmie for tyre og stude.  
 
De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende: 

• Hvis du råder over landbrugsjord den 24. april 2012 og søger om handyrpræmier,  
skal du udfylde og indsende et Fællesskema.,Du skal så også oplyse om markernes 
størrelse, beliggenhed og afgrøde i markplanen og medsende et markkort med ind-
tegnede marker identificeret med samme nummer som i markplanen. 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 landbrugsarealer 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 Natu-
rErhvervstyrelsen. Du skal selv kontakte NaturErhvervstyrelsen og få tilsendt et 
Fællesskema eller du kan finde det på. 

• Du kan kun opnå handyrpræmier, hvis du inden for ansøgningsåret er berettiget til  
præmier for mindst 5 handyr. Se kapitel 3. 

• Alle handyr i din besætning, som der søges om støtte for, skal være korrekt registre-
ret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) og i besætningsregisteret på bedriften 
fra den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Se kapitel 10. 

• Dyret skal kunne identificeres, og være forsynet med godkendte CKR-øremærker. Se 
kapitel 7. 

• Handyrene skal være på din bedrift i den fastsatte holdeperiode. Se kapitel 10.  

• Slagtning, forsendelse eller eksport af handyr skal finde sted mindre end en måned 
efter, at dyrene ifølge registreringen i CHR har forladt din bedrift. Se kapitel 5.  

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

• For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 7.  

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

Hvem kan få præmie? 

Personer, selskaber og producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, forudsat tilmelding til 
ordningen og gældende regler for modtagelse af præmierne er overholdt.  

 
Ved at udfylde et fuldmagtsskema kan du give andre fuldmagt til at underskrive ansøgninger, 
blanketter og breve, samt i øvrigt at handle på dine vegne i forbindelse med tilskud under han-
dyrordningen.  

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.  
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2. Deltagelse i præmieordningen 
 

Tilmelding og framelding  

Hvis du har modtaget handyrpræmier i 2011 er du automatisk tilmeldt ordningen. Hvis du ikke 
har modtaget handyrpræmier i 2011 skal du tilmelde dig ordningen ved indsendelse af et Fæl-
lesskema efter bestemmelserne for dette, og i skemaet ved afkrydsning markere, at du er ny an-
søger.  

Uanset ovennævnte vil du automatisk være tilmeldt som ny ansøger ved et producentskifte. 
 
Ønsker du at framelde dig ordningen med præmier for handyr, skal du meddele dette i et brev 
eller via mail til NaturErhvervstyrelsen. Frameldingen har virkning fra den dag meddelelsen er 
modtaget i NaturErhvervstyrelsen og gælder tillige for de følgende år.  
 
Er din bedrift udtaget til kontrol på stedet, kan frameldingen dog først få virkning efter udførel-
sen af kontrollen. 
 
Hvis du har været frameldt ordningen, kan du på ny tilmelde dig ved som ovenfor nævnt at ind-
sende et Fællesskema.Tilmelding i Fællesskemaet vil have virkning fra og med pågældende ka-
lenderår. 
 
 
 
 
 
 
Oplysning om landbrugsarealer   
 
Råder du den 24. april 2012 over landbrugsarealer, skal du som betingelse for at modtage han-
dyrpræmie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finder reglerne her : 
 
Anmeldelse af landbrugsarealer 

• § 13 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for han-
dyr 

• artikel 11, stk. 1 i forordning (EF) nr.1122/2009 af 30. november 2009 
• artikel 2 litra h) i forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009   

Du finder reglen her : 
•  § 11 og §12 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmi-

er for handyr 
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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 ik-

ke 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 
Der er frister for modtagelse af Fællesskemaet og markkort i NaturErhvervstyrelsen, hvis du rå-
der over landbrugsarealer eller tilmelder dig ordningen som ny ansøger: 
 
Fællesskemaer modtaget senest den 24. april 2012, vil være uden reduktion i din enkeltbetaling, 
hvis du råder over støtteberettigede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. 
 
For ansøgninger modtaget efter den 24. april, men senest den 21. maj, vil din enkeltbetaling, 
blive reduceret med 1 % pr. arbejdsdag, regnet fra den 25. april 2012, hvis du råder over støtte-
berettigede landbrugsarealer og betalingsrettigheder. Der vil ikke være reduktion i dine handyr-
præmier. 
 
Ansøgninger modtaget efter den 21. maj, vil blive afvist. Det kan betyde, at du hverken kan op-
nå enkeltbetaling eller handyrpræmier for 2012. Hvis du råder over landbrugsarealer og ikke 
indsender et Fællesskema med oplysning om arealerne, er du ikke berettiget til handyrpræmie i 
2012. Endvidere bortfalder muligheden for at tilmelde sig ordningen i 2012 som ny ansøger om 
handyrpræmier.   
 
 
3. Udbetaling af præmier 
 
Præmiebeløb 
Præmien fastsættes på grundlag af det samlede budget for ordningen på ca.97,4 mio. kr. og det 
antallet af støtteberettigede handyr der søges præmie for i ansøgningsåret. Præmien forventes at 
være ca. 400 kr. (ca. 54 euro) pr. dyr. Hvis beløbsrammen forhøjes med uudnyttede midler fra 
andre støtteordninger omfattet af reglerne om den særlige støtte, kan præmien dog udgøre op til 
ca. 600 kr. (81 euro). 

Mindst 5 handyr 
Det en betingelse for at modtage handyrpræmier, at du i løbet af ansøgningsåret er berettiget til 
præmier for mindst 5 handyr. 

Mindstekrav for udbetaling af handyrpræmier 
Ansøgere om handyrpræmier skal også opfylde mindst ét af følgende mindste krav:  
  

 
• Summen af de beregnede præmier for dine præmieberettigede handyr samt eventuel støtte 

på grundlag af særlige betalingsrettigheder, skal tilsammen udgøre mindst 300 euro,1

eller  

 sva-
rende til ca. 2.235 kr. i det pågældende støtteår. 

• Du råder over mindst 2 ha støtteberettiget landbrugsjord, som giver ret til direkte betalin-
ger. 

                                                      
1 Det er eurokursen den sidste bankdag forud for den 1. oktober 2012, der vil blive lagt til grund ved 
beregningen af handyrpræmier for 2012.  
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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 minimumsgrænserne på 300 euro eller 2 ha og kravet om 
mindst 5 præmieberettigede handyr påvirker udbetalingen: 
 
Eks. 1 
Ingen udbetaling 
Du søger om præmier for under 5 handyr og har arealer under 2 ha i din ansøgning om enkelt-
betaling.  
Du opfylder dermed ikke kravet om mindst 5 ansøgte handyr og opfylder ingen af minimums-
grænserne (300 euro/2 ha). Du får derfor ingen støtte. 
 
Eks. 2 
Ingen udbetaling 
Du søger om præmier for 5 handyr à 400 kr., ca. 54 euro=270 euro d.v.s. under 300 euro og har 
arealer på under 2 ha i din ansøgning om enkeltbetaling. 
Du opfylder kravet om mindst 5 ansøgte handyr, men ikke minimumsgrænserne (300 euro/2 ha) 
og får ingen støtte.. 
 
Eks. 3 
Udbetaling af enkeltbetaling og handyrpræmier 
Du søger om præmier for 5 handyr og har arealer og betalingsrettigheder over 2 ha i din ansøg-
ning om enkeltbetaling.  
Du opfylder kravet om 5 ansøgte handyr og minimumsgrænsen på 2 ha. Du får udbetalt såvel 
enkeltbetaling som handyrpræmier.  
 
Eks. 4 
Udbetaling af enkeltbetaling og handyrpræmier 
Du søger om handyrpræmier for 6 handyr à 54 euro= 324 euro, d.v.s. over 300 euro og har area-
ler mellem 0,30 - 2 ha og tilsvarende betalingsrettigheder i din ansøgning om enkeltbetaling.,  
Du opfylder kravet om mindst 5 ansøgte handyr og minimumsgrænsen på 300 euro. Du får der-
for udbetalt såvel handyrpræmier som enkeltbetaling.  

 

 
 

Udbetaling 
Udbetalingen finder sted fra den 1. marts til den 30. juni 2013. 
 
 
 
 

Du finder reglen her : 
•  § 4 og § 14 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
 

Du finder reglen her : 
•  § 29 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 

 

Du finder reglen her : 
•  § 4 og § 14 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier 

for handyr 
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Fradrag i handyrpræmien 
Der vil i 2012 blive fratrukket 10 % (graduering) af den del af din totale direkte landbrugsstøtte, 
som ligger over 5.000 € ca. 37.200 kr. For støttebeløb over 300.000 €, ca. 2,23 mio. kr. øges fradra-
get til 14%. Hovedparten, d.v.s. ca.80 % af fradraget bliver stillet til rådighed for projekter i Dan-
mark under landdistriktsprogrammet. Den totale direkte støtte, er støtten fra følgende ordninger: 
 

• Enkeltbetaling 
• Handyrpræmie 
• Særlig miljøstøtte under artikel 68 

 

Uberettigede udbetalte beløb 
Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra 
det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat.  
 
 
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 NaturErhvervstyrelsen, 
uanset hvilke ordninger, det drejer sig om. Det er også en forudsætning for at opnå handyrpræ-
mie, at du anvender det samme CVR- eller CPR-nummer, hos NaturErhvervstyrelsen, 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 efter en konkret vurdering be-
vares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. 
 
NaturErhvervstyrelsen 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 vedlæg-
ges. 
 
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 i forbindelse med gennem-
førelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger vil blive videregivet 
til NaturErhvervstyrelsen i henhold til særlig aftale. 
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er dataansvarlig for CHR.  
 
Slagteriindberetningerne overføres til NaturErhvervstyrelsen fra Landbrug & Fødevarer. Denne 
slagteriindberetning betragtes, som din ansøgning om handyrpræmie og vil danne grundlag for 
udbetalingen for slagtede handyr i Danmark. 
 
6. Handyrpræmie ved slagtning 
Dette afsnit omhandler regler for handyr slagtet i Danmark.   
Du kan opnå præmier for levende handyr, der forsendes til andet EU-land eller eksporteres til 
lande uden for EU, se kap.7.  
 
Præmier for handyr ved slagtning 
 
Du har ret til en handyrpræmie, hvis: 
• Handyret (tyr eller stud) vejer mindst 160 kg slagtet og være konsumegnet. 
• Du er den producent, der senest har holdt handyret i mindst 2 måneder plus en dag, indenfor de 

sidste 3 måneder før dyret slagtes. (se under pkt.10 om beregning af holdeperioden) 

 

 

 

 

Der ydes kun præmier for handyr der er slagtet, hvis slagtning og aflivning er foregået på et 
eksportautoriseret slagteri eller på et godkendt slagtested i Danmark, jf. bekendtgørelse om 
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. Hjemmeslagtninger godkendes ikke.      

 
 
7. Præmier ved forsendelse/eksport af levende tyre eller stude 
Ansøgningsskema og vejledning for præmier ved forsendelse eller eksport af levende handyr kan 
du hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside naturerhverv.fvm.dk/handyr, tast selv service 
eller du kan få dem tilsendt ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. husdyr@naturerhverv.dk 
 
 
Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at  
 

• forsendelsen indenfor EU eller eksport til lande uden for EU finder sted mindre end 
en måned efter, at dyret har forladt din bedrift.  

• Dyret skal holdes på din bedrift i mindst 2 måneder +1dag inden tidspunktet for for-
sendelse eller eksport. 

 
• handyret er mindst 8 måneder gammelt på tidspunktet for forsendelse eller eksport,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finder reglen her : 
•  §3 og §15 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for han-

dyr 
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Del A - Ansøgningen  

Forsendelse til andet EU-land 

Når levende handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmieansøgningen være modtaget i 
NaturErhvervstyrelsen, inden dyret forlader Danmark.  
 

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. 

Del B – Afsenderens erklæring 

 
Ved forsendelser skal afsenderens erklæring være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 20. 
Januar 2013. 
 

Kvægpas  

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 NaturErhvervstyrelsen. 
Besætningsejere af kvæg kan downloade og printe kvægpas på http://www.glr-chr.dk/. Med den 
nye bestillingsmetode 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 
eller ej. 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  
 
 
 
 

 
Eksport ud af EU 

Ved eksport af levende handyr til lande udenfor EU, for hvilke der ønskes handyrpræmie, skal 
der foreligge dokumentation i form af afstemplet YM/T5 formular samt specificeret faktura. 
Endvidere skal der foreligge angivelse af dyrets CKR-nummer og alder. Denne dokumentation, 
skal sammen med en ansøgning om præmie, være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 
måneder efter eksporten.  
 

Du finder reglen her : 
•  § 6 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
 

http://www.glr-chr.dk/�
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Ved eksport fra 1. september frem til 31. december skal ansøgningen være modtaget i NaturEr-
hvervstyrelsen senest den 20. januar 2012. 
 
 

 
 
 
8. Mærkning og registrering af handyr 
Alle handyr der forefindes på bedriften skal være korrekt registreret i CHR og besætningsregi-
steret på den første dag i holdeperioden og indtil dennes udløb. Om reglerne om mærkning og 
registrering henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1078 af 28. november 2011 om 
mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder. 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Maerkning_flytning_og_registrering/Centrale_Husdyrbr
ugs_Register_CHR/Kvaeg/Sider/forside.aspx   
 
 
9. Besætningsregister 
Et krav for at opnå præmie er, at handyrene på bedriften altid er registreret korrekt i besæt-
ningsregisteret og i CHR.  Ved et besætningsregister forstås den sidst udskrevne CHR-
besætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din staldregistreringsblok, registrering i 
andre elektroniske systemer eller en tilsvarende oversigt udskrevet fra edb-programmet ”Dyre-
registrering”. Alle informationer om dine handyr skal altid være ajourført og let tilgængelige. 
 
Registeret skal omfatte indberetninger om antallet af handyr, samt en oversigt over alle hæn-
delser, som f.eks. fødsel, indgang, afgang (til slagteri) forsendelse, eksport og flytning. 
 
 

Her skal hændelserne være registreret senest 3 dage efter de har fundet sted (eller indtastet i og 
udskrevet fra edb-programmet ”Dyreregistrering”). 

Staldregistreringsblok 

  

Her skal alle hændelser, som f.eks. fødsel, indgang, afgang (til slagteri) og flytning være ind-
sendt til din lokale RYK-afdeling senest på 7. dagen. Indberetter du hændelsen til CHR via In-
ternettet eller telefonen, skal det ligeledes ske senest 7 dage efter hændelsen har fundet sted, el-
ler være indtastet i edb-programmet ”Dyreregistrering” eller ”www.Webdyr.dk” inden denne 
frist. 

Indberetning til RYK 

 
Det er dit ansvar, at indberetningen af registreringen ved fremsendelse til RYK sker rettidigt. 
Du kan sikre dig retten til præmierne, selvom indberetningen ved fremsendelse til RYK 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 modtage 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: 
 
 
 

Du finder reglen her : 
•  § 7 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
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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 

  
Besætningsregister (Staldregistre-
ringsblok) 

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 
 
 
 
10. Holdeperiode 
Præmie for handyr er betinget af, at dyret har opholdt sig på bedriften i mindst 2 måneder +1 
dag indenfor de sidste 3 måneder før slagtning, forsendelse eller eksport.   
 
Registreringerne af dine handyr i besætningsregisteret og CHR anvendes til kontrol af om dine 
dyr opfylder bestemmelserne om den foreskrevne holdeperiode. 
 
Holdeperioden regnes tidligst fra den dato, hvor registreringen sker i CHR af dyrets indgang på 
bedriften.I tvivlstilfælde kan den dokumenterede dato for modtagelsen af indberetningen i RYK 
tages i betragtning.  
 
Holdeperiodens afslutning regnes som datoen for handyrets afgang fra bedriften til slagteri, for-
sendelse eller eksport. For handyr, der leveres direkte fra bedriften til slagteri, regnes holdepe-
riodens ophør dog fra datoen for dyrets indgang på slagteriet ifølge slagteriets indberetning til 
CHR. Ved forsendelse og eksport regnes datoen for den indberettede dato for dyrets udførsel 
som anført i CHR .    
 

Hvis dine handyr ikke er korrekt registrerede i CHR fra den første dag i dyrets holdeperiode og 
indtil dennes afslutning, vil dyret ikke kunne opnå handyrpræmie i ansøgningsåret. Registre-
ringsfejl medfører desuden reduktion eller evt. bortfald af dine handyrpræmier 

Bemærk: 

 
Holdeperioden beregnes på følgende måde: 
1. Du fastslår den dato, hvor dyrets indgang i besætningen er registreret i CHR. 
2. Til denne dato lægger du én dag 
3. Hertil lægger du to måneder og 1 dag (samme månedsdato). Denne dato må dyret tidligst 

afgå fra din besætning for at opnå præmie. Vær opmærksom på at holdeperiodens start reg-
nes tidligst fra den dato, hvor dyret fremstår registreret som indgangsført på bedriften i 
CHR, eller i tvivlstilfælde datoen for modtagelse i RYK. Er dyret derfor ikke korrekt regi-
streret da det indgik i besætningen skal dette senest være foretaget ved holdeperiodens start 
(2 måneder og 1 dag før dyrets afgang til slagteri).   

 
 
 

 
 
 

Eksempel 

Et handyr, der registreres i CHR den 10. oktober som indgået på din bedrift på eller før den-
ne dato opfylder tidligst holdeperioden, hvis dyret sendes til slagtning den 11. december. 
(= 2 mdr. + 1 dag).  

http://www.webdyr.dk/�
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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.

Bemærk  

 
 
 
 
 
 
 
11. Slagteriets indberetning 
Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indberet-
ter dine slagtede handyr til CHR. Endvidere indberetter de også til Landbrug & Fødevarer, som 
igen indberetter til NaturErhvervstyrelsen.  
 
Indberetningen til NaturErhvervstyrelsen af de handyr, du har leveret til slagtning, 
betragtes som din ansøgning om handyrpræmie og anvendes som grundlag for præmieberegningen.   
 
NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget indberetningen senest seks måneder efter slagtningen, 
dog senest  20. januar i året der følger efter ansøgningsåret. 
 
Modtages indberetningen efter udløbet af fristen 20. januar 2013, nedsættes præmien med 1 % for 
hver arbejdsdag, indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis NaturErhvervstyrelsen mod-
tager indberetningen mere end 25 kalenderdage efter fristen. 
 

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

Bemærk 

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 NaturErhvervstyrelsen af afregningen for dyret. Vær 
især opmærksom på, om dyrets køn, CKR-nummer og dit besætningsnummer er korrekte. Eventuel-
le 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. 
og periodelisten du får tilsendt. 
 
 
12. Producentskifteerklæring og producenterklæring 
 
Producentskifte 
Hvis du som erhverver i forbindelse med overtagelsen af en hel bedrift med kvægbesætning ikke kan over-
holde den fastsatte holdeperiode for dyrene, men alligevel ønsker at modtage handyrpræmier ved slagtning, 
forsendelse eller eksport, inden du har holdt dyrene i den krævede holdeperiode, skal overdra- 
ger og erhverver af bedriften udfylde og underskrive en producentskifteerklæring. Herved kan erhverver 
fortsætte i overdragers holdeperiode.  
 

Du finder reglen her : 
•  § 17 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for handyr 
• Artikel 3, stk.2, pkt. c i Rådets forordning(EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 

om fastlæggelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter  
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Du behøver ikke at indsende en producentskifteerklæring, hvis du som erhverver først slagter, for-
sender eller eksporterer handyr efter, at du selv har holdt dyrene på din bedrift i den krævede  hol-
deperiode.   
 
Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om handyrpræmie kan kun anvendes ved overdragel-
se af en hel bedrift med handyr. Ved overdragelse af en hel bedrift forstås overdragelse af 
alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilknyttede forpagtede arealer. Det er datoen for 
overgangen af det økonomiske ansvar for bedriften til erhverver i følge salgsaftalen, der er afgø-
rende. Hvis det juridiske grundlag for virksomheden ændres, fx ved overgang til I/S, A/S og ApS. 
etc., betragtes dette også som overdragelse af en hel bedrift. Derfor skal anmeldelse om produ-
centskifte også indsendes i disse situationer. NaturErhvervstyrelsen kan kræve dokumentation for 
producentskiftet.  
 
• Hvis holdeperioden pga. overdragelsestidspunktet bliver delt mellem overdrager og erhverver 

og du vil levere handyr til slagtning, forsendelse eller eksport, inden der er gået 2 måneder 
efter, at du har erhvervet en bedrift, og holdeperioden ikke overholdt, skal både overdrager 
og erhverver af bedriften udfylde og indsende en producentskifteerklæring. 

 
• Hvis du er ny ansøger om handyrpræmier kan du tilmelde dig handyrordningen ved ind 

sendelse af producentskifteerklæring. Overdrager og erhverver  af bedriften skal udfylde 
og indsende en producentskifteerklæring.  

 
 
Bemærk, at hvis der konstateres fejl på et dyr, er det den producent, der modtager præmien for dy-
ret, der bliver sanktioneret. 

CHR-numre og eventuelle undernumre for den overdragne bedrift 
Alle CHR-numre og eventuelle undernumre tilknyttet den overdragne bedrift skal oplyses i erklæ-
ringen. Hvis bedriften består af flere ejendomme, er der typisk flere CHR-numre. I disse tilfælde 
skal alle CHR-numrene anføres. Alle rettigheder og forpligtelser vedrørende handyr, der indgår i 
producentskiftet, overgår til erhververen. 

Parternes underskrift 
Begge parter skal underskrive erklæringen. 
 

Frist for indsendelse  
Erklæring om handyrpræmie og Anmeldelse om producentskifte, der skal have virkning for over-
dragelsesåret, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden 8 uger efter overdragelsen (over-
tagelsesdatoen) og senest 20. januar i det år, der følger efter overdragelsesåret. NaturErhvervsty-
relsen kan altid kræve særskilt dokumentation for overdragelsen, fx skøde eller skifteretsattest. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklæring om producentskifte skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden 8 uger fra 
overdragelsesdatoen af ansvaret for bedriftens økonomi, dog senest den 20. januar 2013 

 
Producenterklæring 

Du finder reglen her : 
•  § 19 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
• artikel 82 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 om gennemførelsesbe-

stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 
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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 sal-
get, selv har holdt dyret i den foreskrevne holdeperiode. 
 
Producenterklæringen skal følge dyret og det er slagteriet, som indsender erklæringen til  
NaturErhvervstyrelsen. 
 
Du skal udfylde en særlig producenterklæring, hvis slagteriet eller slagtekvægmarkedet ikke er klar 
over, hvilke CHR-besætninger du leverer fra. Producenterklæringen kan også benyttes, hvis du 
samme dag leverer tyre eller stude fra flere CHR-besætninger. Producenterklæringen skal følge 
med dyret til slagtning. 
 
 
NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget erklæringen  senest seks måneder efter slagtningen. dog 
senest 20.januar 2013. 
 
Producenterklæringen kan hentes på naturerhverv.fvm.dk/handyr eller ved henvendelse til 
NaturErhvervstyrelsen. husdyr@naturerhverv.dk 
 
 
 
 
 
 
13. Kontrol og sanktion   
 
NaturErhvervstyrelsen sikrer, at der bliver gennemført kontrol af om støttebetingelserne er opfyldt 
for de handyr, der søges om præmie for. Der kan kun søges om præmie for handyr, der opfylder 
støttebetingelserne med hensyn til køn, holdeperiode, vægt (ved slagtning) og alder (ved forsen-
delse og eksport). 
 
 
 
 

Administrativ kontrol 
Ved den administrative kontrol gennemfører NaturErhvervstyrelsen 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 i holdeperio-
den, og om holdeperioden er overholdt. Det er derfor vigtigt, at indberetningerne til RYK over-
holdes, se kap. 7.  
 
 
 
 
 
 
 

Du finder reglen her : 
•  § 20 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
 

Du finder reglen her : 
•  § 24 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
 

Du finder reglen her : 
•  § 22 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for han-

dyr 
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Kontrol på bedriften 
 
Alle handyr som befinder sig på bedriften eller som ifølge registreringerne i CHR og besætnings-
registeret skal befinde sig på bedriften kontrolleres for korrekt registrering og mærkning.  
 
Mærkningsfejl konstateret ved en kontrol på stedet vil medføre, at dyret ikke er præmieberettiget 
og vil medføre nedsættelse eller eventuelt bortfald af støtten for de øvrige ansøgte handyr det på-
gældende ansøgningsår.  
 
Der foretages kontrol på stedet af alle levende handyr og stikprøvekontrol af dokumenter for ef-
terprøvning af, om der er foretaget korrekt registrering af indgang og afgang for levende handyr. 
Endvidere foretages der dokumentkontrol af handyr afgået til slagtning inden for de seneste 12 
måneder, herunder handyr, som er sendt ud af landet. Konstaterede registreringsfejl vil kunne ret-
tes indtil den første dag i holdeperioden uden konsekvenser for præmiernes størrelse.    
 
Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere 
en forudsætning, at du eller en stedfortræder medvirker til, at kontrollen kan gennemføres.  
 
 
Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, dit besætningsregister på bedrif-
ten, slagteafregninger, og bilag i forbindelse med indkøb, forsendelse eller eksport samt regn-
skabsbilag mv.  
 
Hvis du ved kontrollen ikke kan fremvise et ajourført besætningsregister (staldregister), kan dine 
handyrpræmier 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. 
 
Reglerne om mærkning og registrering er veterinært begrundet og skal under alle omstændigheder 
altid overholdes. En for sen eller manglende registrering af afgangsføring ved levering af dyrene 
til slagteriet eller fejl og mangler ved mærkning af dyrene er derfor fejl i henseende til de veteri-
nære regler og kan have konsekvenser for krydsoverensstemmelse.   
Reglerne om mærkning og registrering findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside : 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Maerkning_flytning_og_registrering/Centrale_Husdyrbrugs
_Register_CHR/Kvaeg/Sider/forside.aspx . 
 

 
 

 

Kontrolrapport 
I forbindelse med kontrol på bedriften udarbejder kontrolløren en kontrolrapport med de samlede 
resultater af kontrollen. Inden kontrolbesøget afsluttes får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Af 
kvitteringsbrevet fremgår hvad der blev konstateret under kontrollen, hvilke bilag du skal efter-
sende, og evt. hvilke dyr der skal bestilles øremærker til. Kontrolløren kan ikke afgøre, om de no-
terede forhold vil medføre sanktion eller ej.  
 
I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolrapporten til dig. 

Du finder reglen her : 
•  § 25 i bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 

handyr 
•  Artikel 65 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009  
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Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til NaturEr-
hvervstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. NaturErhvervstyrelsen kan ved et kontrolbesøg ud-
føre kontrol af både Fødevarestyrelsens regler om identifikation og registrering og NaturEr-
hvervstyrelsens regler om handyrpræmie. Resultatet af kontrollerne kan være forskellige, som føl-
ge 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 ef-
ter 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 fysisk kontrol, og inden du gøres opmærksom på 
fejlen, vil du ikke få fradrag eller blive sanktioneret for den. Dette gælder dog ikke hvis fejlen er 
konstateret efter starten af holdeperioden. 
 
 
 
 
 

 

Sanktionsberegning for dyr der er søgt om præmie for   
Sanktionsbærende fejl konstateret på slagtede, forsendte eller eksporterede handyr ved en admini-
strativ kontrol eller kontrol på bedriften medfører, at der ikke vil blive udbetalt støtte for de på-
gældende handyr. Derudover vil du også få fratrukket en sanktionsprocent i præmierne for de fejl-
fri dyr, jf. nedenfor svarende til antal dyr med fejl, divideret med antal dyr uden fejl.   
 
Periodeliste 
Du vil blive orienteret om præmieberettigede handyr og ansøgte handyr med fejl i forbindelse med 
den administrative og fysiske kontrol, igennem periodelisten som du modtager i forbindelse med 
slutudbetaling. 
 
Afgørelse 
Du vil endvidere modtage en afgørelse i forbindelse med slutudbetalingen med beregning af fejl-
procenten på baggrund af konstaterede fejl og dine samlede slagtninger for 2012. Fejlprocenten 
beregnes ved at dividere antallet af handyr med fejl, med antallet af fejlfrie ansøgte handyr dvs. 
handyr, der er slagtet, forsendt eller eksporteret  i produktionsåret, og som opfylder støttebetingel-
serne (fastslåede),  på følgende måde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finder reglen her : 
• Artikel 32 og artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009  

 

Du finder reglen her : 
•   Artikel 65, artikel 74 jf. artikel 73  i Kommissionens forordning (EF) 

nr.1122/2009 af 29. oktober 2009 
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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 op 
til 3 år i alle betalinger fra NaturErhvervstyrelsen, eller indtil beløbet er fuldt modregnet.Er be-
løbet ikke fuldt modregnet efter 3 år, bortfalder kravet.  

 
 

Eksempel (Kontrol på bedrift):  

Antal ansøgte handyr med fejl (administrative eller ved fysisk kontrol)-  1 

Samlet antal støtteberettigede og slagtede, forsendte eller eksporterede  
handyr uden fejl (fastslåede) 

15 

I dette tilfælde udregnes sanktionsprocenten således: 1/15 = 0,066 x100.  

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

Der udbetales ikke støtte for det fejlbehæftede handyr. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finder reglen her : 
•   
• Artikel 65 i Kommissionens forordning (EF) nr.1122/2009 
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Øvrige sanktioner 
Udover de anførte sanktioner gælder følgende: 
• Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, f.eks. hvis fristerne ik-

ke 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 be-
drift, vil du blive udelukket fra at modtage handyrpræmier for det pågældende produktionsår, 
hvor forholdet er påvist, hvis Fødevarestyrelsen har sanktioneret dig for overtrædelse af be-
kendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og føde-
varevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 

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

der er gældende for opnåelse af handyrpræmier, kan du blive udelukket fra handyrpræmieord-
ningen for det pågældende ansøgningsår år og op til tre år frem. 

 

Forsvundne dyr 
Hvis nogle af dine handyr, som ifølge registreringerne skal være på bedriften, ikke kan findes ved 
den fysiske kontrol, vil du ikke modtage handyrpræmie for disse dyr. Sådanne handyr vil blive be-
tragtet som fejlbehæftede og indgå i sanktionsberegningen. Forsvundne dyr skal afmeldes ved ind-
sendelse af en ”tro- og love erklæring” til RYK. En sådan erklæring vil blive betragtet som af-
gangsføring 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 NaturErhvervstyrelsens afgørelser til Fødevareministeriets Kla-
gecenter. Klagen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, hvor den skal være modtaget inden 4 uger 
fra modtagelsen af NaturErhvervstyrelsens afgørelse. 
 

Krydsoverensstemmelse    
Handyrpræmierne er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Hvis du er blevet sanktione-
ret som følge af mærknings- og registreringsfejl i forbindelse med handyrordningen, vil du ikke 
også blive reduceret i din handyrstøtte med en sanktion for krydsoverensstemmelse for de samme 
fejl, men kun i anden direkte støtte som f.eks. enkeltbetaling. 
 
Disse regler er nærmere omtalt i ”Vejledning om krydsoverensstemmelse” og ”Vejledning om En-
keltbetaling”. Vejledningerne kan du finde på naturerhverv.fvm.dk, eller du kan få dem tilsendt 
ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen.
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14. Offentliggørelse af data om støtte på Internettet  
Ved ansøgning om handyrpræmier fra NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på føl-
gende forhold: 
 

• at de afgivne oplysninger i Fællesskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelsen 
om udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen 

. 
• at NaturErhvervstyrelsen, 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 ansøgningen 
om støtte samt størrelsen af støttebeløbet offentliggøres på Internettet af NaturErhvervstyrelsen med hjem-
mel 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 
NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Kontor. 
 
Læs mere på www.naturerhverv.fvm.dk. 
 
15. Retsgrundlag 
 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugs-
politiks 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 gennemførelsesbestemmel-
ser 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 gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, gradue-
ring og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for di-
rekte støtte til landbrugere, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelser inden 
for rammerne af støtteordningen for vin.   
 
 
 
 

                                                      
2 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 
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Lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs 
ordninger under den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for land-
brugsvarer m.v. (landbrugsstøtteloven).  
 
NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk fællesskema og markkort  
 
NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsord-
ningen.  
 
Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1078 af 28. november 2011 om mærkning, registrering og 
flytning af kvæg, svin, får og geder.  
 
Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemid-
ler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer  
  
NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmier for 
handyr.  
 
Fødevarestyrelsens vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flyt-
ning af kvæg. (Der henvises til bestemmelserne om røde danske øremærker). 
 
Alle med senere ændringer. 
 
 
 
 
 
Bemærk at denne vejledning gælder for ansøgningsåret 2012, og at retsgrundlaget for handyr-
ordningen derfor kan have ændret sig siden udgivelsestidspunktet (december 2011).
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