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Indledning
Fra 1. januar 2015 indføres en støtteordning med slagtepræmie for kvier, tyre
og stude. Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om præmier for
handyr.
Den nye slagtepræmieordning gælder for årene 2015 til 2020.
Slagtepræmien ydes inden for en årlig ramme på 180 mio. kr. Den årlige
præmie pr. dyr afhænger af, hvor mange støtteberettigede dyr der søges om
præmie for i det enkelte år.
Vigtigt: Der er tale om en helt ny støtteordning, hvor der gælder andre
støttebetingelser end under handyrordningen. Du er derfor ikke automatisk
tilmeldt den nye ordning, selv om du er tilmeldt handyrordningen. Hvis du
ønsker at modtage slagtepræmie efter den nye ordning, skal du derfor ti lmelde
dig ordningen. Tilmeldingsfristen for 2015 er 31. oktober 2014.
Betingelser for slagtepræmie

















Du skal være tilmeldt ordningen for at få slagtepræmie. Tilmelding for
2015 skal ske via Fødevareministeriets Tast selv -service senest 31.
oktober 2014.
Forsinket tilmelding kan ske i Fællesskema 2015, men så kan du kun få
præmie for dyr, der slagtes eller udføres fra og med 21. april 2015.
Hvis du råder over landbrugsjord, skal du hvert år anmelde dine
landbrugsarealer i Fællesskema. Det gælder også, selv om du ikke søger
om støtte for arealerne.
Du kan få præmie for kvier under 16 måneder og tyre og stude under 30
måneder, der enten slagtes på et godkendt dansk slagteri eller udføres
til slagtning i et andet EU-land. Kvier omfatter kviekalve og kvier, og
tyre omfatter tyrekalve, ungtyre og tyre
Ved slagtning i Danmark skal den slagtede vægt være på mindst 160 kg.
Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være mindst 8
måneder gammelt.
Dyret skal have opholdt sig på din bedrift i en holdeperiode på mindst 2
måneder af de sidste 3 måneder før slagtning i Danmark eller udførsel til
slagtning i et andet EU-land.
Dyret skal være korrekt identificeret med øremærker og korrekt
registreret i CHR i hele holdeperioden.
Du skal have leveret mindst 5 præmieberettigede dyr til et dansk
slagteri eller til udførsel til slagtning i et andet EU-land i kalenderåret.
Din samlede slagtepræmie skal for hvert år udgøre mindst 300 EUR (ca.
2.240 kr.), medmindre du får udbetalt støtte for mindst 2,00 ha efter
grundbetalingsordningen det pågældende år.
Alle dyr, som i løbet af et kalenderår ville kunne opfylde
præmiebetingelserne, men som ved en kontrol på bedriften ikke er
korrekt identificeret og registreret, betragtes som dyr med fejl og vil
medgå ved beregningen af afvigelser og sanktioner. Dette gælder også,
selv om du ikke søger om støtte for dyret det pågældende år.
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Automatisk ansøgning




Når du er tilmeldt slagtepræmieordningen, bliver oplysninger om
slagtning af støtteberettigede dyr på et godkendt slagteri i Danmark
automatisk overført til NaturErhvervstyrelsen. Du skal altså ikke selv
søge om støtte for de enkelte dyr.
Ved udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land gælder en særlig
ansøgningsprocedure.
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1. Tilmelding til slagtepræmieordningen
Alle, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude, skal
tilmelde sig ordningen. Skal tilmeldingen være gældende for hele 2015, skal
tilmeldingen ske i oktober måned 2014. Fristen for tilmelding er 31. oktober
2014.
Du skal tilmelde dig ordningen på et særligt skema via Fødevareministeriets
Tast selv-service. Du finder skemaet her: www.naturerhverv.dk/tastselv.
Der er åbent for tilmelding fra 1. oktober – til 31. oktober 2014.
Ved tilmeldingen bekræfter du, at du kender reglerne for
slagtepræmieordningen, herunder at NaturErhvervstyrelsen kan foretage
kontrol af præmiebetingelserne på din bedrift, og at du har pligt til at bistå ved
gennemførelsen af kontrollen.
Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig slagtepræmieordningen med det
samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR.
Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der
gælder for besætningens CVR-nummer.
Kravet om tilmelding gælder for alle producenter, der ønsker at modtage den
nye slagtepræmie. Du er ikke automatisk tilmeldt ordningen, selv om du er
tilmeldt støtteordningen for handyr.

1.1. Forsinket tilmelding i Fællesskema 2015
Hvis du ikke får tilmeldt dig senest 31. oktober 2014, kan du tilmelde dig i
Fællesskema 2015. Vi skal have modtaget dit Fællesskema med tilmeldingen
senest 18. maj 2015, som er sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema
2015. Tilmelding efter 18. maj 2015 vil blive afvist.
Hvis du først tilmelder dig i Fællesskema 2015, kan du kun få slagtepræmie for
dyr, der slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land 21. april 2015 eller
senere.
Vær opmærksom på, at du skal indsende Fællesskema og tilmelde dig
slagtepræmieordningen med det samme CVR- eller CPR-nummer. , som din
besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved
tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR -nummer.
Hvis du har tilmeldt dig via Tast selv-service i oktober 2014, skal du ikke
tilmelde dig igen i Fællesskema 2015.

1.2. Tilmelding i 2016 eller senere
Hvis du ikke tilmelder dig slagtepræmieordningen i 2015, kan du tilmelde dig
ordningen i Fællesskema 2016 eller senere år. Vi skal have modtaget din
tilmelding inden udløbet af sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema
det pågældende år. Tilmeldingen vil være gældende for dyr, der slagtes eller
udføres til slagtning i et andet EU-land fra 1. januar det pågældende år.
Tilmelding efter fristen for forsinket indgivelse af Fællesskema bliver afvist.
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1.3. Hvor længe gælder min tilmelding?
Tilmeldingen gælder fra 1. januar det år, du tilmelder dig, dog først fra 21. april
2015, hvis du først tilmelder dig i Fællesskema 2015.
Tilmeldingen gælder også for efterfølgende år, så længe du hvert år leverer
støtteberettigede dyr, eller til du skriftligt framelder dig ordningen. Du skal
derfor ikke tilmelde dig i Fællesskema hvert år.

1.4. Framelding
Hvis du et år ikke leverer nogen støtteberettigede dyr, bliver du automatisk
frameldt ordningen med virkning fra det efterfølgende år. Støtteberettigede dyr
er kvier, tyre og stude, der opfylder præmiebetingelserne med hensyn til vægt,
alder og holdeperiode, også selvom der ikke udbetales præmie som følge af 5dyrsreglen.
Du kan også skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, at du ønsker at framelde
dig ordningen. Frameldingen får virkning fra den dag, hvor vi modtager din
skriftlige framelding. Din framelding får dog ikke virkning i forhold til afvigelser,
der er konstateret ved kontrol, der er gennemført eller varslet, før vi har
modtaget din framelding
Du skal sende din framelding enten som brev eller på mail til:
landbrug@naturerhverv.dk eller
NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug, Nyropsgade 30, 1780 København
V.
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2. Oplysning om dine landbrugsarealer
Hvis du råder over landbrugsarealer på datoen for sidste frist for rettidig
indsendelse af Fællesskema det pågældende år, er det en betingelse for at
modtage slagtepræmie for dette år, at du anmelder arealerne i årets
Fællesskema.
Selvom du har tilmeldt dig slagtepræmie for kvier, tyre og stude i oktober
2014, skal du stadig udfylde og indsende Fællesskema i 2015 og efterfølgende
år.
Bemærk, at du skal indsende dit Fællesskema, selvom du ikke søger støtte til
landbrugsarealer.
Fællesskema med anmeldelse af dine landbrugsarealer skal være modtaget i
NaturErhvervstyrelsen inden udløbet af fristen for forsinket indgivelse af
Fællesskema. Hvis du ikke anmelder dine landbrugsarealer inden udløbet af
denne frist, er du ikke berettiget til at modtage slagtepræmie for det
pågældende år.
Kravet om, at du skal anmelde dine landbrugsarealer i Fællesskema gælder for
hvert år, hvor du søger om slagtepræmie. Kravet gælder også, selv om du ikke
søger om grundbetaling eller anden form for støtte for arealerne.
Ved landbrugsarealer forstås alle arealer, der er udlagt som agerjord, brak,
permanent græsareal og permanent græsningsareal eller areal med permanente
afgrøder.
Du råder over arealet, hvis du ejer elle forpagter det og ikke har bortfo rpagtet
eller videreforpagtet det. Du råder også over arealet, hvis du alene har udlejet
græsningsretten.
Du råder ikke over arealet, hvis du har bortforpagtet det. Du råder heller ikke
over et areal, som du alene har en græsningsret til.
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3. Præmieberettigede dyr
Du kan få slagtepræmie for kvier, tyre og stude.
Du kan ikke få slagtepræmie for bisonokser eller yakokser.
Dyret skal være egnet til konsum. Det betyder, at du ikke kan få præmie for
dyr, der kasseres før eller efter slagtning.
Kvier skal være under 16 måneder gamle ved indgang på slagteri i Danmark
eller udførsel til slagtning i et andet EU-land. Tyre og stude skal være under 30
måneder gamle ved indgang på slagteri eller udførsel til slagtning i et andet EU land. Øvre aldersgrænse beregnes ved at tælle henholdsvis 16 og 30 måneder
minus en dag frem fra den dag, hvor dyret er født.
Eksempel på den øvre aldersgrænse for hhv. en kvie og en tyr:
En kvie er født den 6. september 2013. Sidste dag, den er præmieberettiget, er
16 måneder frem minus én dag. Dyret være indgået på et slagtested eller
udført til et andet EU-land senest den 5. januar 2015 for at være
præmieberettiget.
En tyr er født den 6. september 2013. Sidste dag , den er præmieberettiget, er
30 måneder minus én dag. Dyret skal være indgået på slagtested eller udført til
et andet EU-land senest 5. marts 2016 for at være præmieberettiget.
Ved slagtning i Danmark skal dyret have en slagtet vægt på mindst 160 kg.
Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være mindst 8 måneder
gammelt.

3.1. Mindst 5 præmieberettigede dyr
Du skal søge om præmie for mindst 5 præmieberettigede dyr i et kalenderår for
at modtage slagtepræmie.

3.2. Præmie på mindst 300 EUR
Du er kun berettiget til slagtepræmie, hvis dit samlede præmiebeløb det
pågældende år udgør mindst 300 EUR, hvilket svarer til ca. 2.240 kr.
Dog kan du få udbetalt slagtepræmie på mindre end 300 EUR, hvis du samme
år får godkendt støtte for et samlet areal på mindst 2,00 ha efter
grundbetalingsordningen.
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4. Slagtning i Danmark
Du kan kun få slagtepræmie for dyr, der slagtes på et autoriseret slagteri eller
et godkendt slagtested, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v. Ved levering af dyr til mindre slagtesteder bør du
sikre dig, at slagtestedet er autoriseret og indberetter slagtningen af dine dyr.
Du kan ikke få slagtepræmie ved hjemmeslagtninger.
Slagteriet indberetter dine slagtede dyr til CHR og til Landbrug & Fødevarer,
som sender indberetningen videre til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen af
dine slagtede præmieberettigede dyr betragtes som din ansøgning om
slagtepræmie.
NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget slagteindberetningen senest seks
måneder efter slagtningen, dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret.
Hvis slagtningen indberettes mere end seks måneder efter slagtningen eller
efter 20. januar året efter ansøgningsåret, nedsættes slagtepræmien med en
procent pr. arbejdsdag, som fristen overskrides. Er forsinkel sen på over 25
kalenderdage, afvises ansøgningen.
Du bør sikre dig, at de oplysninger, som slagterierne har indberettet, er
korrekte. Normalt er det de samme oplysninger, som fremgår af din
slagteafregning fra slagteriet. Du bør især være opmærksom på, om dyrets
køn, øremærke og dit besætningsnummer er korrekt. Hvis der er fejl, bør du
straks kontakte slagteriet for at rette fejlen. Du bør også sikre dig, at
oplysningerne passer med de tilsvarende oplysninger i CHR -udskrifterne.

4.1. Overførsel af data til CHR
Slagterierne overfører oplysninger om slagtede dyr til CHR.
CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under
Fødevareministeriet, ved administration, ved støtteudbetaling og ved kontrol i
forbindelse med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af
registrets oplysninger bliver videregivet til NaturErhvervstyrelsen i henhold til
særlig aftale. Fødevareministeriet (Fødevarestyrelsen) er dataansvarlig for CHR.
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5. Udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land
Ved udførsel af levende dyr til slagtning i et andet EU-land skal du sende en
særlig ansøgning for at få slagtepræmie for dyre ne. Ansøgningen skal indeholde
oplysning om eksportørens navn og adresse, det EU-land, som dyrene er udført
til, og hvert enkelt dyrs CKR-nummer. Ansøgningen skal udfærdiges på et
særligt skema, som du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:
www.naturerhverv.dk.
Ansøgningen skal vedlægges kopi af salgsfaktura, hvor salgsprisen fremgår ,
samt kopi af certifikat fra TRACES, hvoraf det fremgår, at dyret er udført til
slagtning. Hvis det er en anden person, der har stået for udførslen, skal
ansøgningen underskrives af eksportøren.
NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest tre måneder
efter udførslen, dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret.
Hvis ansøgningen først modtages i NaturErhvervstyrelsen mere end tre
måneder efter udførslen eller efter 20. januar året efter ansøgningsåret,
nedsættes slagtepræmien med en procent pr. arbejdsdag, som fristen
overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.
Der skal udstedes et kvægpas for alle dyr, der udføres levende til et andet EU land. Du kan bestille kvægpas mod betaling hos CHR-afdelingen i Videncentret
for Landbrug eller printe det gratis hos Fødevarestyrelsen på
https://chr.fvst.dk. Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til
NaturErhvervstyrelsen.
Det skal fremgå af det kvægpas, der følger dyret ved udførsel til et andet EUland, at du vil søge om slagtepræmie for dyret i Danmark .
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6. Holdeperiode
Det er en betingelse for slagtepræmie, at dyret har opholdt sig på din bedrift i
en sammenhængende periode på mindst to af de sidste tre måneder inde n
slagtning eller udførsel til slagtning i et andet EU -land.
Holdeperioden starter tidligst den dag, hvor dyrets indgang på bedriften
registreres i CHR. Sidste dag i holdeperioden er den dag, hvor dyret afgår fra
bedriften. For dyr, der leveres direkte fra bedriften til slagteri, er sidste dag i
holdeperioden dog den dag, hvor dyret indgår på slagteriet, ifølge slagteriets
indberetning til CHR.
Hvis du ikke registrerer dyrets indgang på din bedrift samme dag, som dyret
faktisk indgår på bedriften, er holdeperiodens start tidligst den dag, hvor
registreringen sker i CHR. Er registreringen fortaget af CHR-afdelingen, kan den
dokumenterede dato for CHR-afdelingens modtagelse af indberetningen til CHR
tages i betragtning.
Holdeperioden beregnes således, at sidste dag i holdeperioden er den dato i den
anden måned efter holdeperiodens start, som har samme nr. angivelse som den
dag, der indledte holdeperioden. Hvis den anden måned efter holdeperiodens
start ikke indeholder en dag med samme nr.-angivelse, som holdeperiodens
start, er den sidste dag i holdeperioden lig med månedens sidste dag.
Eksempler på overholdt holdeperiode:

Holdeperioden starter 1. december 2014. Sidste dag i holdeperioden er
1. februar 2014.

Holdeperioden starter 1. januar 2015. Sidste dag i holdeperioden er 1.
marts 2015.

Holdeperioden starter 12. januar 2015. sidste dag i holdeperioden er 12.
marts 2015.

Holdeperioden starter 29. december 2014. Sidste dag i holdeperioden er
28. februar 2015.

Holdeperioden starter 31. december 2014. Sidste dag i holdeperioden er
28. februar 2015.

Holdeperioden starter 30. juli 2015. Sidste dag i holdeperioden er 30.
september 2015.

Holdeperioden starter 31. juli 2015. Sidste dag i holdeperioden er 30.
september 2015.
NaturErhvervstyrelsen benytter registreringer vedrørende dine dyr i CHR til
kontrol af, om du har overholdt kravet til holdeperiode.

6.1. Særlige situationer i forhold til holdeperioden
Prøvestation
Hvis et dyr sendes til en prøvestation, skal dyret efter ophold på prøvestationen
holdes i en ny periode på to måneder.
Dyrskue eller fællesgræs
Når dyr sendes på dyrskue eller på fælles græsningsarealer, skal du registrere
dyrets flytning ud af bedriften med kode 50. Du skal registrere hjemtagningen
med kode 51 i CHR-registret. I disse tilfælde bliver holdeperioden ikke afbrudt.
Kvægslagtemarked
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Holdeperioden bliver ikke afbrudt, selvom dyret har været via et
kvægslagtemarked inden indgang på slagteri. I disse tilfælde slutter
holdeperioden først ved dyret indgang på slagteri.
Udlån til anden producent med kvæg
Hvis du udlåner et dyr til en anden producent med kvæg, fx som foldtyr, skal
du i CHR-registret oprette et undernummer med dig som ejer hos den
producent, hvor dyret opholder sig. Holdeperioden bliver ikke afbrudt.
Afgræsning hos anden producent uden kvæg
Hvis du flytter dyret til afgræsning hos en anden producent uden kvæg,
behøver du ikke registrere det i CHR. Men du bør notere, hvor dyret befinder
sig i tilfælde af kontrol på bedriften. Holdeperioden bliver ikke afbrud t.
Forsvundne dyr
Forsvundne dyr skal afmeldes ved indsendelse af en tro - og loveerklæring til
CHR-afdelingen. En sådan erklæring vil blive betragtet som afgangsføring af
dyret. Du kan ikke få slagtepræmie for forsvundne dyr, men hvis du har
afgangsført dyret, bliver det ikke betragtet som en afvigelse ved en eventuel
kontrol.
Hvis dyrene ved kontrol på din bedrift er spredt over store arealer, kan du få op
til 48 timer til at fremvise dyrene, uden at de bliver betragtet som forsvundne.
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7. Øremærker og registrering i CHR
Det er en betingelse for slagtepræmie, at dyret er korrekt mærket med
øremærker og korrekt registreret i CHR i hele holdeperioden.
Reglerne om mærkning og registrering fremgår af ”Bekendtgørelse om
mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder”. For
yderligere information henvises til Fødevarestyrelsen: www.fvst.dk.

7.1. Potentielt støtteberettigede dyr
Hvis vi ved kontrol konstaterer dyr på din bedrift, der ikke er korrekt mærket
eller registreret i CHR, og som ved slagtning eller udførsel det pågældende
kalenderår ville kunne danne grundlag for slagtepræmie, bliver disse dyr
betragtet som dyr, der ikke kunne fastslås ved kontrollen. Det betyder, at
dyrene medgår ved beregning af afvigelser og sanktioner samme år efter
slagtepræmieordningen. Dette gælder også, selv om du ikke søger om støtte
for dyrene det pågældende år.
Potentielt støtteberettigede dyr: alle kvier, tyre og stude på bedriften, der vil
kunne opfylde kravet til holdeperiode og opnå en alder på mindst otte måneder
i ansøgningsåret, samt for kviers vedkommende er under 16 måneder gamle og
for tyre og studes vedkommende er under 30 måneder gamle på
kontroltidspunktet. De otte måneder anvendes alene for, at man i
kontrolsituationen kan fastslå, om det levende dyr er potentielt
støtteberettiget. Det har ingen betydning for minimumskravet på 160 kg ved
slagtning i Danmark.
Selv om dyr med registreringsfejl medgår ved beregning af afvigelser og
sanktioner, vil dyrene kunne blive præmieberettigede, hvis du holder dem på
bedriften i en holdeperiode på mindst to måneder, der tidligst kan starte, når
registreringen er bragt i orden. Bemærk dog, at dyr, der ikke kunne
identificeres ved et kontrolbesøg, ikke kan blive præmieberettigede i
kalenderåret.
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8. Producentskifte
Hvis du overtager en hel bedrift med kvægbesætning, men ikke selv kan
overholde betingelsen om 2 måneders holdeperiode, kan du sammen med
overdrageren af bedriften underskrive en producentskifteerklæring og en
erklæring om slagtepræmier. Herved indtræder du i overdragerens
holdeperiode, således at du kan få udbetalt slagtepræmie for de
støtteberettigede dyr, som du og overdrager tilsammen har holdt i to måned er
på jeres bedrift.
Rettidig indsendelse af producentskifteerklæringen og erklæringen om
slagtepræmie har også den virkning, at du bliver tilmeldt
slagtepræmieordningen for det pågældende kalenderår.
Producentskifteerklæringen og erklæringen om slagtepræmie skal indsendes, så
den modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter overtagelsesdatoen,
dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret. Hvis fristen ikke overholdes,
kan producentskiftet ikke tillægges betydning for det pågældende kalenderår.
Du kan kun anmelde producentskifte, hvis du overtager en hel bedrift. Ved en
hel bedrift forstås alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilforpagtede
arealer. Hvis du fx kun overtager bedriftens kvægbesætning, men ikke alle
bedriftens landbrugsarealer, kan du ikke anmelde producentskifte.
Fristen på 8 uger regnes fra datoen for overgangen af det økonomiske ansvar
for bedriften til dig.
NaturErhvervstyrelsen kan altid kræve dokumentation for producentskiftet, fx i
form af skøde eller skifteretsattest.
Producentskifteerklæringen og erklæringen om slagtepræmie skal underskrives
af både dig og overdrager på en særlig blanket, som du finder på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.dk. Den udfyldte
producentskifteerklæring sendes til NaturErhvervstyrelsen.
Ændring af juridisk grundlag for bedriften
Hvis det juridiske grundlag for din bedrift ændres, fx ved overgang fra
enkeltmands virksomhed til I/S, A/S eller ApS betragtes dette som en
overdragelse af en bedrift. Du skal derfor indsende en
producentskifteerklæring, hvis fx et nydannet I/S skal indtræde i en tidligere
enkeltmandvirksomheds holdeperiode.
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9. Producenterklæring
Hvis du ønsker at modtage slagtepræmie for et dyr, som du har afhændet til en
anden producent inden for en måned før slagtning, skal du og den producent,
der leverer dyret til slagtning, underskrive en producenterklæring om, at du
skal modtage slagtepræmien. Det er en betingelse for at modtage
slagtepræmien, at du selv har holdt dyret på din bedrift i holdeperioden på to
måneder, og at du er tilmeldt slagtepræmieordningen det pågældende år.
Producenterklæringen skal sendes til slagteriet og skal være slagteriet i hænde
senest torsdag i ugen efter slagtningen. Slagteriet skal sende
producenterklæringen til NaturErhvervstyrelsen, således at den er styrelsen i
hænde senest 20. januar året efter ansøgningsåret.
Producenterklæringen skal underskrives af både dig og den producent, der har
leveret dyret til slagtning. Du finder producenterklæringen på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.dk.Den udfyldte
producenterklæring sendes til slagteriet.
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10. Kontrol
NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol af, om betingelserne for slagtepræmie
er overholdt. Kontrollen foretages dels administrativt, fx ved sammenligning
med registreringerne i CHR, og dels i form af kontrolbesøg på bedrifterne.
Administrativ kontrol
Ved den administrative kontrol gennemfører Nat urErhvervstyrelsen en række
kontroller for de dyr, du søger præmie for med henblik på at sikre, at
støttebetingelserne er opfyldt. Oplysningerne om de enkelte slagtedyr
kontrolleres, fx registreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om
dyrene er korrekt registreret i holdeperioden, og om holdeperioden er
overholdt.
Kontrol på bedriften
Ved kontrol på bedriften kontrolleres alle potentielt støtteberettigede dyr på
bedriften for korrekt mærkning med øremærker og registrering i CHR.
Alle potentielt støtteberettigede dyr, som ikke er korrekt registreret og mærket,
betragtes som dyr med fejl konstateret ved kontrol og vil medgå ved beregning
af afvigelser og sanktion. Dyr, der ifølge CHR registreringen burde være på
bedriften, men som ikke kan fremvises ved kontrolbesøget, betragtes ligeledes
som dyr med fejl konstateret ved kontrol og vil indgå i beregning af afvigelse
og sanktion. Er dine dyr spredt over store arealer, vil du dog kunne få op til 48
timer til at fremvise de ikke fundne dyr.
Foruden kontrollen af dyrene foretages også stikprøvekontrol af dokumenter for
at konstatere, om der er foretaget korrekt registrering af indgang og afgang af
dyr i CHR. Dokumentkontrollen omfatter også dyr, der er slagtet eller udført til
slagtning i et andet EU-land inden for de seneste 6 måneder forud for
kontrollen.
Det er et krav, at du ved kontrollen kan fremvise et ajourført
besætningsregister. Er det ikke tilfældet, kan dine slagtepræmier blive
reduceret eller helt bortfalde.
Bemærk: Du har pligt til at yde den nødvendige bistand ved kontrollen. Hv is du
ikke selv er til stede, er det dit ansvar, at du har en stedfortræder, der kan
bistå ved gennemførelsen af kontrollen. Hvis der ikke ydes den fornødne
bistand til, at kontrollen kan gennemføres, vil din ansøgning om slagtepræmie
det pågældende ansøgningsår blive afvist, og du kan blive straffet med bøde.
Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan der gives et kort
varsel (højst 48 timer) om kontrollen.

10.1. Kontrolrapport
Ved kontrol på bedriften udfylder kontrolløren en tjekliste. Inden
kontrolbesøget afsluttes, får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Det fremgår
af kvitteringsbrevet, hvad der blev konstateret ved kontrollen, hvilke bilag du
skal eftersende, og evt. hvilke dyr du skal bestille øremærker til.
Kontrolløren kan ikke udtale sig om konsekvenserne af eventuelle fejl, der er
konstateret ved kontrollen.
Hvis der er konstateret fejl, sender NaturErhvervstyrelsen kontrolrapporten til
dig. Du får herefter en frist til at sende dine bemærkninger til
NaturErhvervstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen.
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Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene samtidig med
kontrollen eller efter kontrolbesøget, medfører det ikke altid, at sanktionen
bortfalder. Er kontrollen varslet, kan du ikke rette eventuel le fejl i perioden
mellem varsling og kontrolbesøg.

18

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

11. Sanktion
NaturErhvervstyrelsen gennemfører administrativ kontrol af de slagtedyr, der
søges om præmie for. På nogle bedrifter gennemfører NaturErhvervstyrelsen
også fysiske kontroller.
Dyr, der ved fysisk kontrol ikke kan identificeres, vil ikke kunne modtage
præmie i ansøgningsåret, og de vil indgå i sanktionsberegningen – se nedenfor.
Dyr, der ved fysisk kontrol får konstateret registreringsfejl, vil være
fejlbehæftede og indgå i sanktionsberegningen. Såfremt registreringsfejlen er
rettet forud for start af holdeperioden, vil dyret dog kunne modtage præmie
ved slagtning eller udførsel til et andet EU-land, hvis øvrige præmiebetingelser
er opfyldt.
Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, fx hvis
fristerne ikke er overholdt, kan dette også medføre nedsættelse eller bortfald af
slagtepræmien.

11.1 Sanktionsberegning
Beregning af nedsættelse af slagtepræmie ved fejl
Fejl ved højst 3 dyr
Højst 3 dyr med fejl

Nedsættelse = Fejlprocent

Fejl ved mere end 3 dyr
Fejlprocent højst 10 %

Nedsættelse = Fejlprocent

Fejlprocent større end 10,0 og højst 20 %

Nedsættelse = 2 x
Fejlprocent

Fejlprocent større end 20,0 og højst 50 %

Alle slagtepræmier
fortabes

Fejlprocent over 50 %

Alle slagtepræmier
fortabes og udelukkelse
(se noten)

Note: Ved en fejlprocent på over 50 % udelukkes producenten desuden fra at
modtage et beløb svarende til forskellen mellem den beregnede præmie for
det anmeldte og det fastslåede antal slagtedyr. Beløbet modregnes i
betalinger af EU-støtte fra NaturErhvervstyrelsen i op til 3 år. Kan beløbet
ikke modregnes fuldt ud i de efterfølgende 3 kalenderår, annulleres
restbeløbet.
Eksempel på, hvordan sanktionen ved overtrædelse af præmieordningens regler
beregnes:
Sanktionsberegning for landmand NN
Landmand NN har kontrolbesøg på bedriften 1. juni YYYY.
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Ved kontrollen konstateres, at:

2 tyre mangler begge øremærker (det betyder, at de ikke kan
identificeres og dermed ikke kan opnå præmie i kalenderåret, hvis de
slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land). I dette eksempel
slagtes ingen af de 2 tyre i kalenderåret.

”tyr nr. 1”, ”kvie nr. 2” og ”stud nr. 3” ikke er korrekt registreret i CHR.
I starten af det følgende år foretages administrativ kontrol af
slagtepræmieansøgningerne. Landmand NN har slagtet 20 kvier, stude og tyre,
der opfylder præmiebetingelserne for slagtevægt og alder, heriblandt tyr nr. 1,
og stud nr. 3, der begge havde registreringsfejl ved kontrolbesøget.
Den administrative kontrol viser, at

”tyr nr. 1” er blevet fejlrettet før holdeperiodens start og den kan
dermed opnå præmie

”stud nr. 3” ikke var korrekt registreret i CHR i holdeperioden

”kvie nr. 4” har fejl i registreringer i CHR
Det betyder, at

2 af de slagtede dyr over 160 kg ikke kan få præmie (”stud nr. 3” og
”kvie nr. 4”)

Der sanktioneres for 6 dyr (2 tyre uden øremærker, 3 dyr med
registreringsfejl fundet ved fysisk kontrol, 1 dyr med registreringsfejl
fundet ved administrativ kontrol)
Fejlprocenten beregnes ved hjælp af antallet af fejl fundet ved fysisk og/eller
administrativ kontrol i forhold til det fastslåede antal dyr, der ydes præmie for.
I det ovenstående eksempel er fejlprocenten:
(6 / 18)*100 = 33,3 %
Som det fremgår af skemaet ”Beregning af nedsættelse af slagtepræmie ved
fejl” betyder en fejlprocent på over 20 %, at alle slagtepræmier går tabt i det
aktuelle ansøgningsår.

11.2 Sanktioner pga. krydsoverensstemmelse
Hvis du pålægges sanktion af dine slagtepræmier på grund af mærknings - eller
registreringsfejl, vil dine slagtepræmier ikke også blive sanktioneret efter
reglerne for krydsoverensstemmelse for de samme fejl. I dette tilfælde vil
sanktion efter reglerne for krydsoverensstemmelse kun omfatte eventuel anden
støtte, fx grundbetaling.

11.3 Svindel med støtteberettigelse og misbrug af tilskud
NaturErhvervstyrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig. ’Svig’ er
den betegnelse, EU-Kommissionen bruger for bevidst misbrug af EU-midler.
Svig defineres i denne sammenhæng som en forsætlig handling, der påvirker
retten til støtte eller omfanget af støtte. Det kan være uko rrekte erklæringer
eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af
midler eller investeringer til andet formål, end de var bevilget til. Omgåelse af
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støttebetingelserne - herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed
eller bedrift for at få adgang til tilskud - betragtes også som svig.
Svig medfører, at støtten helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre
støtteudelukkelse 1, bøde eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf 2.

12. Slagtepræmieordningen – oversigt for
perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015
Hvis du er tilmeldt slagtepræmieordningen og har søgt om støtte for mindst 5
dyr, modtager du i februar måned året efter ansøgningsåret en oversigt, hvor
alle dine slagtede dyr og dyr udført til slagtning i et andet EU-land vil fremgå.
Oversigten indeholder både fejlfrie og fejlbehæftede dyr. Fejl fundet ved kontrol
på din bedrift fremgår dog ikke af listen.

1

Artikel 64, stk. 4, litra d), i Rådets Forordning (EF) nr. 1306/2013 af 17. december 2007
om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik.
2
§ 289a i Straffeloven (LBK nr. 871 af 4. juli 2014)
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13. Afgørelsesbrev og klageadgang
Hvis du er tilmeldt slagtepræmieordningen, og der i løbet af ansøgningsåret er
fundet fejl på dine ansøgte dyr, herunder potentielt støtteberettigede dyr,
modtager du året efter ansøgningsåret et afgørelsesbrev med oplysning om
konstaterede afvigelser og eventuel nedsættelse af støtten.
Du har mulighed for at klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelse til
Fødevareministeriets Klagecenter. Klagefristen er på fire uger, som regnes fra
den dag, du modtager NaturErhvervstyrelsens afgørelse.
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14. Beregning og udbetaling af slagtepræmie
Der er for hvert af årene 2015 til 2020 afsat en pulje på ca. 180 mio. kr. til
slagtepræmie. Den endelige præmie pr. dyr afhænger derfor af, hvor mange
støtteberettigede dyr, der er slagtet eller udført til slagtning i et andet EU -land
det pågældende år. NaturErhvervstyrelsen opgør det samlede antal
støtteberettigede dyr og beregner præmien pr. dyr i februar måned efter
ansøgningsåret. For 2015 forventes en præmie på ca. 700 kr. pr. dyr.
Slagtepræmien bliver udbetalt i perioden fra 1. marts til 30. juni i året efter
ansøgningsåret.

23

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

15. Retsregler
Slagtepræmieordningen administreres efter følgende forordninger, love og
bekendtgørelser:
















Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17.
december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til
landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles
landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts
2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til
landbruget under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om
ændring af bilag X til nævnte forordning.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni
2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for
direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for
rammerne af den fælles landbrugspolitik.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17.
december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den
fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.
352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr.
1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts
2014 om supplerede regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og
kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af
betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger,
støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli
2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede
forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af
landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 af lov om administration
af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den
Fælles Landbrugspolitik finansieret af den Europæiske Garantifond for
Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven).
Bekendtgørelse nr. 906 af 25. juli 2014 om slagtepræmie for kvier, tyre
og stude.

15.1 Behandling og offentliggørelse af data
Du skal være opmærksom på følgende forhold i relation til persondataloven:


Dine oplysninger, der indsamles i forbindelse med din tilmelding til
slagtepræmieordningen og Fællesskema, vil blive behandlet af
NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med afgørelse om udbetaling af
støtte fra NaturErhvervstyrelsen.
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NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig.
Du kan i medfør af persondataloven anmode om indsigt i, hvilke
oplysninger der behandles i forbindelse med din ansøgning.
Du har i medfør af persondataloven krav på at få berigtiget, slettet eller
blokkeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, e ller på
lignende måder er behandlet i strid med lovgivningen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du tildeles støtte, kan visse oplysninger
offentliggøres på internettet af NaturErhvervstyrelsen.
For yderligere information om disse forhold kan du rette he nvendelse til
NaturErhvervstyrelsen: jura@naturerhverv.dk.
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