
                                                                                                      

 
 

 

Sendes på mail til: slagtepraemie@lbst.dk  

eller Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud, 

Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg 
 

Producenterklæring om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 
Erklæringen bruges kun for dyr, der søges om slagtepræmie for, og som er afhændet til anden producent 

inden for den sidste måned forud for slagtning. 

 

Oplysninger om ansøger af slagtepræmie: 

Navn:       CVR-nr.:      

Adresse:      CPR-nr.:      

Postnr. og by:      CHR-nr.:      
 

 

 
Jeg ansøger om slagtepræmie for følgende dyr, som nedenstående producent 

har leveret til slagtning i Danmark:  
  

På min bedrift med besætningsnummer  __________________  i CHR 
 

  

har jeg i mindst 2 måneder, som ligger inden for 3 

måneder før slagtningen, holdt dyret med følgende  
CKR-nummer: 
 

 

Dyret har følgende slagtenummer: 

 

        -         
     

        -         
     

        -         
     
 

 

Ansøgers underskrift 
 

 
Dato  

 
Underskrift 

 

Oplysninger om den producent, der har sendt dyrene til slagtning 
 

Navn:       
 

CVR-nr.:      
 

Adresse:      
 

Postnr. og by:      
 

Producentens erklæring 

Jeg bekræfter, at jeg har leveret ovennævnte dyr til slagtning, og at ansøger er berettiget til at søge om 

slagtepræmie for disse dyr. 

 
Dato  

 
Underskrift 

 

Oplysninger om slagteriet 
 

Navn:       
 

CVR-nr.:      
 

Adresse:      
 

Postnr. og by:      
 

Slagteriets underskrift 

 
Dato  

 
Underskrift 

Den udfyldte producenterklæring, skal sendes til slagteriet, så den er slagteriet i hænde senest torsdag i ugen efter 

slagtning. Slagteriet indsender producenterklæringen til Landbrugsstyrelsen, som skal have den i hænde seneste den 20. 

januar året efter ansøgningsåret. 
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Producenterklæring 

 

Behandling af dine Personoplysninger 

Vi bruger oplysningerne i denne erklæring anvendes til sagsbehandling af din ansøgning om 
slagtepræmie for det/de i erklæringen anførte dyr. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan behandle 
din ansøgning om slagtepræmie for det/de pågældende dyr og følger af reglerne for 

slagtepræmieordningen. 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning. Du har efter 
anmodning krav på at få berigtiget personoplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du 
kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.  

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning om slagtepræmie for det/de pågældende dyr indhenter 
Landbrugsstyrelsen oplysninger fra CVR-registret (Erhvervsstyrelsen) og Det Centrale 
Husdyrbrugsregister (Fødevarestyrelsen). 

 
Offentliggørelse & Videregivelse 
 Vi offentliggør oplysninger om udbetalt slagtepræmie herunder modtagers navn eller evt. firmanavn 

og bopælskommune, størrelsen af udbetalingen i udbetalingsperioden. 

 Anmodninger om aktindsigt vil blive behandlet efter offentlighedslovens og miljøoplysningslovens 

regler.  

 Vi videregiver oplysninger i forbindelse med revision til vores eksterne revisor. 

 Vi videregiver oplysninger til Fødevarestyrelsen om krydsoverensstemmelse herunder oplysninger om 

kontrolpopulationen, kontrolresultater og afgørelser om krydsoverensstemmelse. 

 

Opbevaring 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 11 år beregnet fra tidspunktet for ansøgningens indsendelse. Alle 

øvrige oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er 

tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen.  

I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.  

Personoplysninger, der ikke overdrages til Rigsarkivet, forventes anonymiseret efter udgangen af 11 års 

perioden. Formålet er, at dataet fortsat er tilgængelige af hensyn til offentligheden og til statistiske 

formål, samtidig med at personoplysninger ikke opbevares længere end EU-reglerne forpligter os til. 

 

Hjemmel 

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: 

 Landbrugsstøtteloven 

 Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude  

 Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 

 Offentlighedsloven 

 Miljøoplysningsloven 

 

Kontakt 

Har du har spørgsmål til hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte 

Landbrugsstyrelsen på mail@lbst.dk og tlf. 33 95 80 00. 

 

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@lbst.dk og tlf. 33 95 80 00 

 

Hvis du ønsker at klage over Landbrugsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, kontakt 

Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00 
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