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1. Produkter der ydes støtte til 
 

Der ydes støtte til privat oplagring af smør, der er fremstillet inden for 60 dage før 

ansøgningsdatoen. 

 

Desuden skal følgende betingelser være opfyldt: 

 

 Smør, der er fremstillet af fløde, med et mælkefedtindhold på mindst 80 vægtprocent, et 

fedtfrit mælketørstofindhold på højst 2 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 

vægtprocent. 

 

 Smør, der er fremstillet af fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk, der 

er produceret i Unionen. Overholdelse af dette krav kan underbygges gennem 

dokumentation for, at smørret er produceret i en virksomhed, som er godkendt i henhold til 

bilag IV, afsnit III, stk. 1, litra a), b) og c), i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 

af 11. december 2009, som er underlagt kontrol med henblik på at kontrollere 

overholdelsen af kravet, eller gennem anden relevant dokumentation for at kravet er 

overholdt, jf. bilag II til Kommissionens forordning 826/2008 af 20. august 2008. 

 

 Smør, der er fremstillet i Danmark, skal opfylde kvalitetskravene i Bekendtgørelse nr. 335 

af 10. maj 2004 om mælkeprodukter mv. Produkterne skal også overholde reglerne i bilag 

I, afsnit III til Kommissionens forordning 826/2008 af 20. august 2008. 

 

 

2. Kort om ordningen 
 

Her er en kort gennemgang af ordningen og de tilhørende tidsfrister. 

 

1. Mindst 48 timer før et parti smør skal indlagres på et frysehus, skal ansøger give 

NaturErhvervstyrelsen (Center for Kontrols lokalafdeling) besked om indlagringen.  

Læs mere i afsnit 6.  

Et parti skal omfatte mindst 1 ton smør, som har en homogen sammensætning og kvalitet, 

er produceret på ét og samme mejeri og er indlagret på ét og samme lager på én og 

samme dag. 

 

2. Når indlagringen er tilendebragt, skal ansøger underrette NaturErhvervstyrelsen (Center for 

Erhverv).  

Læs mere i afsnit 3.1. 

 

3. Snarest muligt og senest 14 kalenderdage efter underretningen er modtaget i 

NaturErhverv-styrelsen, skal ansøger indsende ”Ansøgning/kontrakt om ydelse af støtte”. 

Læs mere i afsnit 3.2. 

 

4. Kontrakten indgås senest 30 dage efter, at underretningen er modtaget i 

NaturErhvervstyrelsen.  

     Læs mere i afsnit 3.2. 

 

5. Indlagring kan finde sted mellem 6. september 2014 og 28. februar 2015.  

Læs mere i afsnit 5. 
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6. Oplagringsperioden er mindst 90 dage og højst 210 dage. Læs mere i afsnit 5. 

 

7. Udlagring kan tidligst ske 90 dage efter indlagringen.  

     Læs mere i afsnit 6. 

 

8. Efter 60 dages oplagring kan der, efter ansøgning, udbetales forskud.  

Læs mere i afsnit 8. 

 

9. Umiddelbart efter og senest 3 måneder efter den kontraktlige oplagringsperiode er 

afsluttet, sendes ansøgning om udbetaling/restudbetaling til NaturErhvervstyrelsen (Center 

for Kontrols lokalafdeling).  

Læs mere i afsnit 9. 

 

Det er Center for Erhverv i NaturErhvervstyrelsen, der står for administration af ordningen. 

Det er Center for Kontrol i NaturErhvervstyrelsen, der forestår kontrol med ordningen. 

 

Det er kontrollører ved Center for Kontrols lokalafdelinger, der foretager den fysiske kontrol 

ved indlagring, uanmeldt oplagringskontrol i oplagringsperioden og udlagringskontrol. Her kan 

du se en fortegnelse over lokalafdelingerne: 

 

Gå til siden med oplysninger om lokalafdelinger 

 

Udtagne prøver sendes til kemisk analyse hos Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://naturerhverv.dk/naturerhvervstyrelsen/om-styrelsen/kontakt-os/#c4375


6 

3. Ansøgning/kontrakt om ydelse af støtte 
 

For at der kan opnås støtte til privat oplagring af smør, skal ansøger underrette 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv på mail: privatoplagring@naturerhverv.dk om, at 

indlagring af et eller flere partier smør, hvortil der søges støtte, er tilendebragt. Se også afsnit 

6 om fristen for forhåndsbesked til Center for Kontrols lokalafdeling om indlagring. 

 

3.1 Underretning 

Underretningen sker på skemaet, ”Ansøgning/kontrakt om ydelse af støtte”, som findes på 

vores hjemmeside under: 

 

naturerhverv.dk > Tilskud & selvbetjening > Tilskudsguide > Oplagring af smør 

 

Gå til siden med ansøgningsskema 

 

Underretningen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

 ansøgerens SE-nummer, navn, adresse, dato, stempel og underskrift 

 autorisationsnummer, navn og adresse på det frysehus, hvor smørret er oplagret 

 partinummer, produktionsdato for hvert enkelt parti og dato for indlagring af hvert enkelt 

parti på frysehuset 

 nettovægt af det indlagrede kvantum smør. 

 

Send underretningen som PDF-fil til NaturErhvervstyrelsen:  

 

privatoplagring@naturerhverv.dk 

  

Den kontraktlige oplagringsperiode begynder dagen efter at NaturErhvervstyrelsen har 

modtaget underretningen. 

 

3.2 Kontrakt 

Snarest muligt og senest 14 kalenderdage efter at underretningen er modtaget hos 

NaturErhvervstyrelsen skal ansøger/frysehus sende ”Ansøgning/kontrakt om ydelse af støtte” 

som PDF-fil til NaturErhvervstyrelsen:  

 

privatoplagring@naturerhverv.dk 

 

Ansøgningen, som normalt vil svare til førnævnte underretning, skal være forsynet med 

frysehusets daterede og underskrevne erklæring om, at have modtaget de pågældende 

mængder smør til oplagring på de datoer, der er anført i ansøgningen. 

 

Når Center for Kontrol udfører fysisk kontrol ved indlagringen udtages prøver af smørret til 

kemisk analyse. Viser det sig, at disse prøver er fejlbehæftede nedskrives nettovægten. Den 

nedskrevne nettovægt fremgår at den indgåede kontrakt. 

 

Er alle betingelserne opfyldt, herunder fysisk kontrol, bekræfter NaturErhvervstyrelsen, at 

ansøgningen er godkendt, hvorefter den betragtes som en kontrakt. Kopi af kontrakten vil 

blive sendt til ansøgeren i underskrevet stand. Som udgangspunkt bliver kontrakten indgået 

senest 30 dage efter underretning er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. 

 

 

 

mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oplagring-af-smoer/
mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
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4. Krav til emballagen 
 

Hvert partis emballage skal være mærket med følgende angivelser: 

 

 et nummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten 

 fremstillingsdato 

 indlagringsdato 

 varepartiets nummer 

 nettovægten. 

 

Efter anmodning kan NaturErhvervstyrelsen (Center for Erhverv) give tilladelse til, at 

forpligtelsen til at anføre indlagringsdato ikke gælder, såfremt den ansvarlige for frysehuset 

forpligter sig til at føre et register, hvori ovennævnte oplysninger indføres på indlagringsdagen. 

 

5. Indlagring og oplagringsperioden 
 

NaturErhvervstyrelsen (Center for Kontrol) foretager kontrol ved indlagring af smørpartiet på 

frysehuset. 

 

Ejeren af et parti smør, der ønskes indlagret på et frysehus, skal derfor give meddelelse til 

Center for Kontrols lokalafdeling mindst 48 timer før indlagring. Se fortegnelsen over 

lokalafdelingerne i afsnit 2.  

 

Et parti skal omfatte mindst 1 ton smør, som har en homogen sammensætning og kvalitet, er 

produceret på ét og samme mejeri og er indlagret på ét og samme lager på én og samme dag. 

 

Indlagring kan finde sted mellem den 6. september 2014 og den 28. februar 2015. 

 

Oplagringsperioden er på mellem 90 og 210 dage og udløber dagen før den dag, hvor 

mængden udlagres. 

 

Den kontraktlige oplagringsperiode begynder dagen efter, at NaturErhvervstyrelsen har 

modtaget underretningen om partiets indlagring på frysehus, jf. afsnit 3.1. 

 

Når markedssituationen i EU gør det nødvendigt, kan støttebeløb, indlagrings- og 

udlagringsperiode samt den maksimale oplagringsperiode ændres i løbet af året for de 

kontrakter, der indgås. 

 

6. Udlagring 
 

Udlagring kan tidligst finde sted 90 dage efter indlagringen, og omfatter hele varepartier. 

NaturErhvervstyrelsen (Center for Erhverv) kan dog give tilladelse til, at udlagringen kan ske i 

delpartier. 

 

Er der tale om udlagring af en forseglet mængde, skal hele den forseglede mængde udlagres, 

jf. artikel 28, stk. 2, andet afsnit i forordning 826/2008. 

 

Ansøgeren skal mindst 5 arbejdsdage før udlagringen påbegyndes, give Center for Kontrols 

lokalafdeling meddelelse om de varepartier, der skal udlagres. Se fortegnelsen over 

lokalafdelingerne i afsnit 2. 
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7. Støttesatser og omregningskurs 
 

Støtten udgør: 

 

 18,93 EUR pr. oplagret ton for de faste oplagringsomkostninger. 

 

 0,28 EUR pr. dag i den kontraktlige oplagringsperiode. 

 

Ved omregning af støttebeløbet fra EUR til DKK (danske kr.) anvendes den omregningskurs, 

der gælder den første dag i den måned, hvor oplagringsperioden påbegyndes. 

 

Du kan finde omregningskursen på vores hjemmeside under: 

 

naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > 

Importlicenser 

 

Gå til siden med omregningskursen 
 

8. Forskudsbetaling/sikkerhedsstillelse 
 

Når et parti smør har været oplagret i 60 dage, kan der udbetales forskud på støtten, hvis der 

over for NaturErhvervstyrelsen er stillet en sikkerhed af samme størrelse som forskudsbeløbet, 

forhøjet med 10 %. 

 

Forskuddet beregnes på grundlag af en oplagringsperiode på 90 dage. 

 

Ansøgning om forskudsbetaling, sker ved at udfylde rubrikkerne med oplysninger om 

forskudsbeløb og garantinr. i skemaet ”Ansøgning/kontrakt om ydelse af støtte”. 

Forskudsbeløbet kan angives i EUR og/eller i kr. 

 

Sikkerheden kan stilles i form af bankoverførsel til Danske Bank, reg. nr. 0216 konto 

4069048692, eller garantierklæring fra godkendt kautionist (pengeinstitut, forsikringsselskab 

e.l.) med adresse i EU. Erklæringen er stempelfri. Du kan finde en skabelon på vores 

hjemmeside under: 

 

naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > 

Garantierklæring 

 

Gå til siden med garantierklæring 

 

Originaleksemplaret af erklæringen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Tilskuds- 

udbetaling. Bemærk, at der skal være to underskrifter. 

 

Skal erklæringen gælde umiddelbart, kan kautionisten indsende den pr. mail til 

 

centralteam@naturerhverv.dk 

  

Mailen skal dog altid føles op af den originale erklæring. 
 

 

 

http://naturerhverv.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/#c12207
http://naturerhverv.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/garantierklaering/
mailto:centralteam@naturerhverv.dk
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9. Ansøgning om udbetaling af støtte 
 

Ansøgning om udbetaling af støtte sendes umiddelbart efter oplagringsperiodens afslutning til 

Center for Kontrols lokalafdeling. Se fortegnelsen over lokalafdelinger i afsnit 2. Efter at have 

udført den fornødne kontrol, videresender Center for Kontrol ansøgningen til Center for 

Erhverv, som foretager udbetaling af støttebeløbet. Ansøgning kan senest indgives 3 måneder 

efter, at den kontraktlige oplagringsperiode er afsluttet. 

 

Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside. Se genvej til skemaet i afsnit 3.1. 

 

En ansøgning må kun vedrøre en enkelt oplagringskontrakt og skal indeholde følgende 

oplysninger: 

 

 ansøgerens navn og adresse 

 en specificeret opgørelse vedrørende det smør, der søges støtte til med angivelse af 

mængder, indlagrings- og udlagringsdatoer for hvert enkelt parti 

 det ansøgte støttebeløb i EUR og/eller kr. 

 attestering af oplysningerne fra det pågældende frysehus. 

 

Det ansøgte beløb/restbeløb kan angives i EUR og/eller i kr. 

 

Støtten udbetales senest 120 dage efter anmodningen er indgivet, forudsat at kontrollen er 

foretaget og betingelserne for udbetaling af støtten er opfyldt. 
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10. Regnskabs- og kontrolbestemmelser 
 

Ansøgeren, eller eventuelt den ansvarlige for driften af lageret, fører et lagerregnskab, der skal 

forefindes på lageret, og som omfatter følgende oplysninger for hvert kontraktnummer: 

 

a) identifikation af de privat oplagrede produkter pr. parti 

b) indlagrings- og udlagringsdato 

c) den angivne mængde pr. oplagret parti 

d) produkternes placering på lageret. 

 

Ansøgeren skal ligeledes forpligtige sig til at: 

 

 opbevare de indvejningsdokumenter, der blev udarbejdet ved indlagringen 

 

 gøre det muligt for de ansvarlige myndigheder at kontrollere, at alle kontraktens 

forpligtelser overholdes 

 sørge for, at smørret er lagret på en sådan måde, at de kontrollerende myndigheder til 

enhver tid kan foretage kontrol af hver særskilt oplagret enhed, der skal være mærket med 

følgende oplysninger: indlagringsdato, kontraktnummer, produktbeskrivelse og vægt 

 

 stille dokumentation for hver kontrakt til rådighed for kontrolmyndigheden, der omhandler 

virksomhedens godkendelsesnummer, produkternes oprindelse og fremstillingsdato, indlag-

ringsdato, vægten og antallet af emballerede enheder, den fysiske tilstedeværelse på 

lageret og lagerets adresse, den forventede dato for den kontraktlige oplagringsperiodes 

afslutning suppleret med den faktiske udlagringsdato. 

 

Repræsentanter for EU-Kommissionen og NaturErhvervstyrelsen har mod behørig legitimation 

adgang til lagre af smør, der er omfattet af en kontrakt og er berettiget til uden erstatning at 

udtage prøver i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til kontrollen. Disse repræsentanter 

har endvidere adgang til hos oplageren at foretage kontrol af de oplysninger, som tjener til 

dokumentation for udbetaling af støtten, herunder at efterse oplagerens forretningsbøger, 

øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. 

 

Med henblik på at sikre revisionsspor under kontrol vil det kontrollerede lagerregnskab, 

herunder bilag og dokumenter blive påført et kontrolstempel. Ved kontrol af elektroniske 

regnskaber printes en kopi, som opbevares i kontrolrapporten. 

 

Det påhviler ansøgeren at yde den bistand, der er nødvendig for at gennemføre kontrollen. 
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11. Persondataloven og offentliggørelse af 

data på internettet 
 

Når du søger om støtte skal du være opmærksom på følgende forhold i relation til 

persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, senest 

ændret ved lov nr. 639 af 12. juni 2013): 

 

 de oplysninger du afgiver i din ansøgning vil blive brugt i forbindelse med afgørelse om 

udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen 

 

 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. 

 

 at du i medfør af § 31 i persondataloven kan anmode om aktindsigt i, hvilke oplysninger der 

behandles i forbindelse med din ansøgning 

 

 at du i medfør af § 37 i persondataloven, på begæring, har krav på at få berigtiget, slettet 

eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er 

behandlet i strid med lovgivningen. 

 

Endvidere skal du være opmærksom på, at hvis du tildeles støtte, så kan visse oplysninger fra 

din ansøgning offentliggøres på internettet af NaturErhvervstyrelsen med hjemmel i 

lovgivningen. 

 

Nærmere oplysninger om disse forhold kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen: 

  

jura@naturerhverv.dk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:jura@naturerhverv.dk
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12. Retsgrundlag 
 

Vejledningen er baseret på følgende EU-forordninger m.v.: 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 

om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) 1234/2007 

Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 om fælles bestemmelser for støtte til 

privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2014 af 4. september 2014 om 

åbning for privat oplagring af smør og forudfastsættelse af støttebeløbet 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 om gennemførelsesbestemmelser for den 

agromonetære ordning for euroen i landbrugspolitikken. 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 om fælles 

gennemførelses-bestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for 

landbrugsprodukter. 

Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om 

mælkeprodukter mv. 

Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 1278 af 13. december 2004 om 

støtte til mælk og mejeriprodukter. 

 

De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende forordninger, der ændrer eller 

supplerer de oprindelige bestemmelser. 
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