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1 Støtteberettigede produkter 
Støtten ydes til de produkter, der er nævnt i bilag 1 til denne vejledning. 

 

Det er en forudsætning, at produkterne er af sund og sædvanlig handelsmæssig kvalitet, og at 

de hidrører fra svin, der er opdrættet i EU i mindst de sidste 2 måneder før slagtningen. 

 

For at kunne opnå støtte er det et krav, at produkterne er underlagt veterinær kontrol fra 

slagtetidspunktet til endelig oplagring. Hvis ansøger ønsker at oplægge produkter, som er 

slagtet og/eller opskåret på en virksomhed uden permanent veterinær bemanding, skal man 

før ansøgning indsendes rette henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 

 

(Artikel 2 og pkt. 1 i Bilag I i KFO nr. 826/2008). 

 

2 Krav til produkterne 
Ydelse af støtte til privat oplagring er betinget af, at produkterne indlagres i fersk tilstand og 

oplagres i frossen tilstand på et autoriseret frysehus.  

 

Der ydes kun støtte til privat oplagring af fersk kød, som stammer fra dyr, der er slagtet i EU 

højst 10 dage før den indlagringsdato, der er nævnt i afsnit 6.  

 

Ved beregning af fristen medregnes slagtedagen ikke. Der regnes kun med hele dage og 

søn- og helligedage medregnes. 

 

Eksempel: 

Sker indlagringen en torsdag, må dyrene ikke være slagtet tidligere end mandag i den 

foregående uge. 

  

Foretages indfrysning og endelig oplagring ikke på samme virksomhed, er indlagringsdagen 

den dag, hvor nettovægten af det ferske eller kølede produkt konstateres på indfrysnings-

stedet, jf. afsnit 6. 

 

Kødet skal stamme fra dyr, der er opdrættet under overholdelse af gældende veterinær-

forskrifter. 

 

Kødet må ikke have kendetegn, der gør det uegnet til oplagring og efterfølgende anvendelse.  

 

Kødet må ikke stamme fra dyr, der er slagtet som følge af nødforanstaltninger.  

 

Kødet skal være påført sundhedsmærkning som fastsat i afsnit I i bilag II til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004. 

 

Radioaktivitetsniveauet i produkter, der er berettiget til støtte, må ikke overstige de maksimalt 

tilladte niveauer, der måtte være fastsat i EU bestemmelserne. 

 

Ansøgeren skal sørge for, at hvert enkelt parti/delparti ved transport fra slagtested til frysehus 

er ledsaget af en indenrigserklæring, og at denne er forsynet med angivelse af datoer for 

slagtning af de svin, hvorfra de i erklæringen angivne produkter hidrører, jf. afsnit 9. 

 

(Pkt. 1 i Bilag I, Kvalitetskrav, i KFO nr. 826/2008). 
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3 Indgåelse af kontrakt 
Ydelse af støtte til privat oplagring af de i bilag 1 nævnte produkter er betinget af, at der 

indgås en kontrakt mellem oplagrer, herefter ansøger, og NaturErhvervstyrelsen. Hver 

kontrakt kan kun omfatte én af de KN-koder, der er nævnt i bilag 1. 

 

Ansøgeren skal være etableret i EU og være optaget i CVR- registret (momsregisteret i EU). 

 

Der indgås kun kontrakter om privat oplagring, når mængden pr. kontrakt er på mindst 10 

tons netto for udbenede produkter og mindst 15 tons netto for alle andre produkter. 

 

Ansøgning om oprettelse af kontrakt – bilag 3 - skal indsendes til postkassen: 

 

privatoplagring@naturerhverv.dk  

 

Ansøgninger kan indsendes fra den 4. januar 2016. 

 

Samtidig med indgivelse af ansøgning om oprettelse af kontrakt skal ansøger stille en 

sikkerhed overfor NaturErhvervstyrelsen på 20 % af støttebeløbet i bilag 1. Læs mere om 

sikkerhed i afsnit 4.  

 

Ansøgningen vil først blive accepteret, når det er dokumenteret, at der er stillet sikkerhed.  

 

På den 5. arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen af ansøgningen, meddeler 

NaturErhvervstyrelsen ansøgeren pr. mail om Kommissionens beslutning vedr. ansøgning om 

indgåelse af oplagringskontrakten.  

 

Hvis ansøgningen imødekommes, anses kontrakten for indgået på datoen for meddelelsen fra 

NaturErhvervstyrelsen. Denne dato er således afgørende for fristen for indlagring, jf. afsnit 9. 

 

Eksempel: 

Ansøgninger modtaget mandag den 4. januar 2016 kan først godkendes den efterfølgende 

mandag den 11. januar 2016. Indlagring kan tidligst påbegyndes tirsdag den 12. januar 2016 

og skal være afsluttet mandag den 8. februar 2016. 

 

Viser det sig ved en undersøgelse, at der er gjort overdreven brug af støtteordningen eller at 

der er risiko for det, kan Kommissionen beslutte at: 

 

a) suspendere anvendelsen af ordningen i højst 5 arbejdsdage; ansøgninger om kontrakt, der 

indgives i den periode, tages ikke til følge  

b) fastsætte en fast procentdel, som de mængder, der er indgivet ansøgninger om indgåelse 

af kontrakt for, nedsættes med, idet den kontraktlige minimumsmængde eventuelt 

overholdes. 

c) afvise ansøgninger, der er indgivet før perioden med suspension, og som der skulle være 

truffet beslutning om at acceptere i løbet af suspensionsperioden. 

 

(Artikel 2 – 3 i KFO nr. 2015/2334 samt art. 8 og Kapitel IV, især art. 23, stk. 2 i KFO nr. 

826/2008). 

 

 

 

 

mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
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4 Sikkerhedsstillelse ved indgåelse af 

kontrakt 
Samtidig med anmodning om indgåelse af kontrakt skal ansøgeren stille en sikkerhed på 20 % 

af det i bilag 1 anførte støttebeløb i EUR pr. ton. Ved omregningen fra EUR til DKK (danske kr.) 

anvendes den vekselkurs, som gælder den første dag i den måned, der er søgt om kontrakt.  

 

Omregningskursen findes på vores hjemmeside under www.naturerhverv.dk > Virksomheder 

> Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser 

 

Gå til siden med omregningskursen 

 

Sikkerheden kan stilles i form af kontante midler ved bankoverførsel til Danske Bank, reg. nr. 

0216, konto nr. 4 069 048 692 eller garantierklæring fra godkendt kautionist (pengeinstitut, 

forsikringsselskab e.l.) med adresse i EU.   

 

Skabelon findes på vores hjemmeside under www.naturerhverv.dk > Virksomheder > 

Fødevarer > Licenser til import og eksport > Garantier  

 

Gå til siden med garantierklæring 

  

Originaleksemplaret af erklæringen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, att. Center for 

Tilskudsudbetaling, CentralTeam. 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. 

 

Sikkerheden fortabes, hvis ansøgningen trækkes tilbage. 

 

Den stillede sikkerhed frigives, når det er konstateret, at kontraktens bestemmelser er opfyldt, 

jf. afsnit 10. 

 

(Artikel 3, i KFO nr. 2015/2334, art. 17, stk. 2, litra i samt art. 8 i KFO 826/2008 og art. 29, 

stk. 3 i KFO 907/2014). 

 

5 Forudgående meddelelse om vejning og 
indfrysning 
NaturErhvervstyrelsen skal senest sidste arbejdsdag før indlagringen modtage meddelelse pr. 

e-mail (privatoplagring@naturerhverv.dk) fra ansøgeren om datoen for påbegyndelsen af 

indlagringen.  

 

Meddelelsen – bilag 4 – skal indeholde oplysning om mængden af hvert parti/delparti, som 

skal indlagres og navn og adresse på stedet for vejning og indfrysning og endelig 

oplagringssted. 

 

Ansøgeren skal underrette Fødevarestyrelsens kontrol ved udbenings- og opskærings-

virksomhed om varens ankomst. 

 

http://www.naturerhverv.dk/
http://naturerhverv.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/#c12207
http://www.naturerhverv.dk/
http://naturerhverv.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/garantier/#c4248
mailto:centralteam@naturerhverv.dk
mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
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Endvidere skal Fødevarestyrelsens kontrol ved den virksomhed, hvor indlagring (vejning og 

indfrysning) finder sted, varsles senest kl. 12.00 på arbejdsdagen før indlagring, dog mindst 

18 timer før indlagringen påbegyndes.  

 

Indlagring kan ske på alle ugens dage. 

 

Produkterne indlagres i særskilte partier, som hver især svarer til den mængde, der indlagres 

på en given dag pr. kontrakt pr. lager. 

 

Vejning og indfrysning må først påbegyndes, når oplagringskontrakten er indgået, jf. afsnit 3. 

 

(Artikel 20, i KFO nr. 826/2008). 

 

6 Vejning 
Nettovægten skal altid konstateres ved vejning på indlagringsdatoen umiddelbart før 

indfrysning.  

 

Omkostningerne ved vejning afholdes af ansøgeren. 

 

Vejningen skal ske på oplagringsstedet, hvis indfrysningen foregår samme sted eller på 

indfrysningsstedet, når indfrysning foregår et andet sted end oplagringsstedet. 

 

Vejningen skal foretages af et akkrediteret inspektionsselskab, der udsteder vægtattester og 

vægtspecifikationer. Såfremt et parti er sammensat af flere mindre partier (delpartier), skal 

der udstedes vægtattest og specifikation for hvert delparti.  

 

Betegnelsen af produktet, jf. emballagen, kontraktens nummer samt stedet for vejningen, skal 

anføres på hver vægtattest.  

 

Nettovægten skal ligeledes altid konstateres ved vejning umiddelbart efter udlagring. 

Vejningen skal ske på oplagringsstedet.  

 

(Artikel 26, stk. 2 og art. 36, stk. 2, 6 – 8 i KFO nr. 826/2008). 

 

7 Forsegling 
Alle produkter skal forsegles inden oplagringen på oplagringsstedet.  

 

Forseglingen sker efter indfrysning enten på oplagringsstedet, hvis indfrysning foregår samme 

sted eller på indfrysningsstedet, når indfrysning foregår et andet sted end oplagringsstedet.  

 

Ansøgeren bærer alle udgifter til forseglingen. Forseglingen af pallevarer skal foretages som 

beskrevet i bilag 2. 

 

(Artikel 36, stk. 2, litra a og stk. 5 i KFO nr. 826/2008). 

 

 

 

 



 

8 

8 Udbening/opskæring i andet EU-land  
For kød, der sendes til udbening eller opskæring i et andet EU-land, skal Fødevarestyrelsens 

kontrol påse, at tillægsattestation for slagtedato og dyrenes opvækst i EU medfølger kødet. 

Tillægsattestationen kan ske på et EU-certifikatet. Kontakt Fødevarestyrelsens kontrol for 

yderligere oplysninger.  

 

9 Indlagring 
Senest 28 dage efter kontraktens indgåelse, skal indlagring af hele partiet – enten i fersk 

kølet eller frosset tilstand – være afsluttet på oplagringsstedet, jf. eksempel i afsnit 3.  
 

Hvis fristen overskrides med mere end 10 dage, og der endnu ikke er indlagret mindst 80 % af 

den kontraherede mængde, annulleres kontrakten, og hele sikkerheden fortabes, jf. i øvrigt 

afsnit 15.  
 

(Artikel 25 og art. 34, stk. 2 og 4 i KFO nr. 826/2008). 
 

10 Meddelelse om oplagring 
Når indlagring af hele partiet på oplagringsstedet er afsluttet, skal ansøgeren udarbejde 

meddelelse herom på en formular – bilag 5A – med genpart – bilag 5B. 
 

Den originale meddelelse om oplagring, jf. bilag 5A, skal indeholde oplysning om: 
 

a) Antal og nettovægt samt produktbetegnelse før indfrysning for hvert oplagret delparti.  

b) For hvert delparti slagtedatoer for de dyr, hvorfra kødet stammer.  

c) For hvert delparti dato for vejning og indfrysning.  

d) For hvert delparti dato for indlagring af produktet på oplagringsstedet.  

e) Erklæring fra frysehuset om, at frysehuset har modtaget det i meddelelsen angivne 

produkt til oplagring, med angivelse af datoen for afslutning af indlagring af produktet.  

f) Attestation fra Fødevarestyrelsens kontrol vedrørende rigtigheden af frysehusets 

oplysninger og forskriftsmæssige forsegling. 
 

Hvis indfrysning og oplagring foregår på samme virksomhed skal dato for indfrysning og dato 

for oplagring i bilag 5A være den samme, idet vejning og indfrysning skal ske samme dag. 

 

Den skal være vedlagt vægtattester med vægtspecifikationer udstedt af et akkrediteret 

inspektionsselskab for hvert parti eller delparti. 

  

Senest en måned efter oplagring af det sidste parti, som kontrakten vedrører, skal 

NaturErhvervstyrelsen have modtaget genparten, jf. bilag 5B fra ansøgeren. Genparten svarer 

til originalen af den udfyldte meddelelse om oplagring dog uden attestation fra Fødevare-

styrelsens kontrol, jf. litra f) ovenfor. 
 

Fristen på en måned udløber den efterfølgende måned kl. 24.00 på datoen med samme 

talangivelse som den dag, oplagringen var afsluttet. Er oplagring sket den 31. i en måned, og 

har den følgende måned kun 30 dage, udløber fristen den 30.  
 

Såfremt denne frist overskrides, vil der for hver kalenderdag fortabes 0,2/30 dele af 

sikkerhedsstillelsen. 
 

Den originale meddelelse om oplagring, jf. bilag 5A, skal attesteres og indsendes af 

Fødevarestyrelsens kontrol til NaturErhvervstyrelsen. 
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(Artikel 18, stk. 4 og art. 22, stk. 1, jf. art. 25, stk. 1 i KFO nr. 826/2008, jf. art. 23, stk. 4 i 

KFO 907/2014). 

11 Mindste mængde og oplagringsperiode 
Det påhviler ansøgeren for egen regning og risiko at oplagre den kontraktlige mængde på det 

oplagringssted, som fremgår af kontrakten eller indlagringsmeddelelsen, idet produkt-

egenskaberne skal sikres.  

 

Forpligtelsen til at oplagre den angivne mængde anses dog for overholdt, når mindst 90 % af 

den kontraktlige mængde er blevet anbragt på oplagringsstedet. 

 

Medmindre NaturErhvervstyrelsen skriftligt har givet tilladelse, må ansøgeren ikke forandre 

eller udskifte den oplagrede mængde eller flytte denne til et andet oplagringssted. 

 

Den kontraktlige oplagringsperiode kan aftales til 90, 120 eller 150 dage, jf. bilag 1. 

 

Oplagringsperioden begynder dagen efter den dag, hvor oplagring af det sidste parti, som 

kontrakten omfatter, er afsluttet. 

 

(Artikel 18, stk. 1, litra b) og art. 34, stk. 1 samt Kapitel IV i KFO nr. 826/2008). 

 

12 Krav til mærkning og oplagring 
Ansøgeren skal sikre, at den kontraktlige mængde af et produkt (et parti) oplagres fuldstændig 

adskilt fra andre partier. 

 

De oplagrede produkters emballage, herunder de enkelte partier, skal være tydeligt mærket 

med kontraktnummeret efterfulgt af et fortløbende nummer eller bogstav for hver forseglet 

enhed, produktets betegnelse samt produktets nettovægt. Endvidere skal indlagringsdatoen 

angives på forseglingen for hvert parti/delparti. 

 

Ansøgeren skal sikre, at hvert enkelt parti er anbragt på lageret på en sådan måde, at de er 

lette at identificere for den kontrollerende myndighed. 

 

(Artikel 22 og art. 26 i KFO nr. 826/2008). 

 

13 Forskud på støtten 
Efter 60 dages kontraktlig oplagring kan ansøgeren anmode om udbetaling af forskud på 

støtten. Samtidig med ansøgning om forskud, skal ansøger stille en sikkerhed, som svarer til 

forskuddet plus 10 %. 

 

Forskudsbeløbet beregnes på grundlag af støtten for en oplagringsperiode på 90 dage uanset 

om den kontraktlige oplagringsperiode er på 120 eller 150 dage. Anmodning om forskud skal 

omfatte hele den oplagrede mængde for den pågældende kontrakt. 

 

Anmodningen om forskud findes i bilag 6. Sikkerhed skal stilles som beskrevet i afsnit 4. 

 

Sikkerhed frigives helt eller delvis i forbindelse med den endelige opgørelse af støttebeløbet. 

NaturErhvervstyrelsen skal således have modtaget fornøden dokumentation for, at ansøgeren 

har opnået ret til det beløb, som er udbetalt i forskud.  

 



 

10 

Kan dokumentationen ikke fremlægges, frigives sikkerheden, når det udbetalte forskudsbeløb 

forhøjet med 10 % er tilbagebetalt. 

 

(Artikel 31 i KFO nr. 826/2008). 

 

14 Udlagring/eksport 
Udlagring af produkterne kan i denne omgang ske på to måder.  

 

Udlagringen kan enten foretages før udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode med henblik 

på eksport, eller efter udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode.  

 

A: Udlagring før udløbet af kontrakten med henblik på eksport 

Ved udløbet af en oplagringsperiode på 60 dage, kan ansøgeren udtage enten hele den 

kontraktlige mængde eller kun en del heraf med henblik på eksport. Der skal udtages mindst 5 

tons pr. ansøger og lager, eller hvis der under 5 tons tilbage, hele den resterende kontraktlige 

mængde. Udlagring skal altid omfatte hele det forseglede parti.  

 

Det er en betingelse, at de pågældende produkter har forladt Fællesskabets toldområde i 

uforandret stand senest 60 dage efter udlagring: 

 

Se afsnit 15 om reglerne for varsling af NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsens kontrol 

før udlagring. 

 

Bevis for at produkterne er blevet eksporteret føres af ansøgeren i overensstemmelse med art. 

7 i forordning (EF) nr. 612/2009. Der skal udfyldes YM i e-Export. Læs mere i den generelle 

eksportvejledning, som findes på vores hjemmeside under naturerhverv.dk > Virksomheder > 

Fødevarer > Licenser til import og eksport > Eksportlicenser > Vejledninger og skemaer 

 

Udfyldning af YM ved eksport 

Ved eksport til et tredjeland, skal der i YM rubrik: 

 

YM 2.1 skrives 700 (kode for eksportarten) 

 

33 skrives KN-koden (8 cifre), jf. kontrakten 

 

37 skrives 10 00 000 (procedurekode) 

 

YM 2.5 skrives ”P.O. kontrakt nr. … KFO 826/2008” 

Bemærk, der må kun skrives et P.O. kontrakt nr. i hver YM. 

 

YM 7.1 skrives DK 999999 (fiktivt licensnummer) 

 

YM 7.2 skrives DEP (markering for deponering) 

  

Udfyldning af kontroleksemplar T5 

Sker eksport til et tredjeland via et andet medlemsland, skal der også fremlægges 

kontroleksemplar T-5. I rubrik 33 i T5 skrives den samme varekode som i YM og i rubrik 107 

skrives ”P.O. kontrakt nr. ….. KFO 826/2008”. 

 

Der må kun skrives et P.O. kontrakt nr. i hver T-5. 

http://www.naturerhverv.dk/
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Er T-5 bortkommet og det ikke skyldes eksportøren, kan vi tillade bevismæssig ligestilling. 

Tilladelsen forudsætter, at eksportøren kan bevise, at T-5 har været fremlagt for 

udpassagetoldstedet. Ifølge vores praksis kræver vi, at eksportøren forelægger bevis for 

fremlæggelse af T5 i form af en TC 11 med udpassagetoldstedets stempel. 

 

Læs mere om bevismæssig ligestilling i afsnit 5.2 i den generelle eksportvejledning. 

 

Efter endt udlagring og efter at produktet er eksporteret, fremsender ansøgeren en liste til 

NaturErhvervstyrelsen med de(t) ekspeditionsnr. (YM-nr.), der hører til hver kontrakt. 

 

Støttebeløbet nedsættes proportionalt med afkortningen af den oprindelige oplagringsperiode 

med det beløb pr. dag, der fremgår af bilag 1.  

 

(Artikel 28, stk. 2 i KFO nr. 826/2008, art. 4 i KFO nr. 2015/2334 og art. 7 og 8 i KFO 

612/2009). 

 

B: Udlagring efter udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode 

Når den kontraktlige periode er udløbet, kan udlagring påbegyndes dagen efter udløbsdagen. 

Hvis den sidste dag i den kontraktlige oplagringsperiode falder på en helligdag, en lørdag eller 

en søndag, udløber perioden med udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time.  

  

Eksempel: 

Falder den sidste oplagringsdag på en lørdag, betyder det, at udlagring tidligst kan 

påbegyndes om tirsdagen (kl. 00 natten mellem mandag og tirsdag). 

 

Se afsnit 6 om vejning på udlagringstidspunktet.  

 

Se afsnit 15 om reglerne for varsling af NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsens kontrol 

ved kontraktperiodens ophør. 

 

(Artikel 28, stk. 1 i KFO nr. 826/2008). 

 

15 Beregning af støtte 
Støtten beregnes for produkternes nettovægt, jf. afsnit 6 på grundlag af satserne i EUR i bilag 

1. 

 

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

der gælder den første dag i den måned, hvor oplagringsperioden påbegyndes, jf. afsnit 4. 
 

Omregningskursen findes på vores hjemmeside under www.naturerhverv.dk > Virksomheder 

> Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser. 

 

Gå til siden med omregningskursen 

 

Støtten ydes for den faktisk oplagrede mængde, jf. afsnit 6. Er denne mængde større end den 

kontraktlige mængde, beregnes støtten efter den kontraktlige mængde. 

 

Der ydes ingen støtte og hele sikkerheden fortabes, hvis den faktisk oplagrede mængde i den 

kontraktlige oplagringsperiode er mindre end 80 % af den kontraktlige mængde. Hvis der 

http://www.naturerhverv.dk/
http://naturerhverv.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/#c12207
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oplagres 80 % eller derover, men mindre end 90 % af den kontraktlige mængde, halveres 

støtten, for det faktisk oplagrede kvantum.  

 

Der ydes kun fuld støtte, når hele den oplagrede mængde har været oplagret i hele den aftalte 

periode. Hvis dette ikke overholdes, mistes 10 % af støtten for den pågældende kontrakt for 

hver kalenderdag, hvor kontaktperioden ikke overholdes, bortset fra tilfælde af force majeure.  

Såfremt produkterne omfattet af en kontrakt helt eller delvist eksporteres efter reglerne i 

afsnit 14, skal anmodning om udbetaling samt bevisdokumenter indgives efter fristreglerne for 

eksportstøtte, jf. art. 46 forordning nr. 612/2009, dvs. senest 12 måneder efter antagelsen af 

YM. Udbetaling vil dog ikke blive gennemført før bevisdokumenterne er modtaget og godkendt. 

 

Kan bevisdokumenterne ikke fremlægges inden for de nævnte frister udbetales der ingen 

støtte for den pågældende kontrakt og hele sikkerheden fortabes. 

 

Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling, jf. bilag 7, og dokumen-

tation vedrørende kontrakten, i korrekt udfyldt stand, herunder erklæring/PO-kontrolrapport, 

vægtattest, udbetales støttebeløbet. 

 

Anmodningen om udbetaling samt øvrig dokumentation skal være NaturErhvervstyrelsen i 

hænde senest 3 måneder efter afslutningen af den kontraktlige oplagringsperiode, undtagen i 

tilfælde af force majeure. Kan dokumentationen ikke fremlægges inden for de 3 måneder, selv 

om ansøgeren har bestræbt sig på at fremskaffe dem i tide, kan fristen forlænges med højst 3 

måneder i alt.  

 

Udbetalingen finder sted, snarest muligt, efter NaturErhvervstyrelsen har konstateret, at 

kontraktens betingelser er opfyldt. Udbetaling sker via NemKonto. 

 

(Kapitel V i KFO nr. 826/2008, art. 29, stk. 3 i KFO nr. 907/2014 og art. 46 i KFO nr. 

612/2009). 

 

16 Regnskabs- og kontrolbestemmelser 
Kontrolmyndigheden fører kontrol med produkterne på indlagrings- og udlagringstidspunktet. 

Der foretages ikke kontrol i oplagringsperioden, når partiet er forseglet. 

 

For at sikre, at de indlagrede produkter er berettiget til støtte, underkastes de en 

repræsentativ prøve på mindst 5 % af de indlagrede mængder fysisk kontrol, så det med 

hensyn til bl.a. vægt, identifikation og produkternes art, sikres, at lagerpartierne er i 

overensstemmelse med oplysningerne om indgåelse af kontrakten. 

 

Fremgår det af kontrollen, at de oplagrede produkter ikke svarer til kvalitetskravene, fortabes 

sikkerhedsstillelsen. 

 

Ved kontrollen forsegles produkterne efter kontrakt, lagerparti eller en mindre mængde. 

 

Ansøgeren, eller i dennes sted lagerholderen, skal føre et lagerregnskab, der for hver enkelt 

kontrakt indgået med NaturErhvervstyrelsen, i henhold til denne vejledning, skal indeholde 

følgende oplysninger: 

 

a) Kontraktnummer og betegnelsen på produktet, som er anført i kontrakten om ydelse af       

støtte til privat oplagring af svinekød. 

b) Indlagrings- og udlagringsdato. 

c) Den angivne mængde pr. oplagret parti. 

d) Produkternes placering på lager (reol/rum/hylde). 

 

Lagerregnskabet skal være til rådighed på oplagringsstedet. 
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Med henblik på gennemførelsen af kontrol skal ansøgeren endvidere stille enhver 

dokumentation vedrørende de oplagrede produkter til rådighed. Det drejer sig især om: 

 

a) Ejerforhold til produkterne på tidspunktet for indlagringen. 

b) Indlagringsdato. 

c) Vægten og antallet af kartoner eller andre emballerede enheder. 

d) Den beregnede dato for afslutningen af den kontraktlige oplagringsperiode samt den (de) 

faktiske udlagringsdato(er). 

e) Tilstedeværelse på lager. 

 

Repræsentanter for NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen skal mod behørig legitimation 

have adgang til lagre, der er omfattet af en kontrakt oprettet i overensstemmelse med de 

forordninger, der er nævnt under i afsnit 18. 

 

Disse repræsentanter er berettiget til uden erstatning at udtage prøver i det omfang, det er 

nødvendigt af hensyn til kontrollen. Repræsentanter har også adgang til at foretage kontrol af 

oplysningerne givet i henhold til afsnit 15. I den forbindelse er de berettiget til at efterse 

ansøgerens, og i givet fald lagerholderens lagerregnskab, øvrige regnskabsmateriale og 

korrespondance m.v.  

 

Det påhviler ansøgeren at sørge for, at der ydes al den bistand, der er nødvendig for at 

gennemføre kontrollen. 

 

For hver kontrakt skal der i den sidste uge, hvis muligt på den sidste dag, af den kontraktlige 

oplagringsperiode, foretages en kontrol af varens tilstedeværelse på lageret i ubrudt forsegling 

og vægt, se afsnit 6 og 7.  

 

Ansøgeren/lagerholderen skal således, tidligst 14 dage og senest 5 dage før udlagring til 

eksport eller ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode, varsle Fødevarestyrelsens 

kontrol på oplagringsstedet med henblik på, at kontrolløren kan foretage kontrollen af varens 

tilstedeværelse på lageret.  

 

Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen på 5 dage. Begrundet 

anmodning om dispensation skal sendes til Fødevarestyrelsens kontrol ved 

oplagringsvirksomheden. 

 

Efter udført kontrol udfærdiges PO-kontrolrapporten således, at frysehusets erklæring om 

varens tilstedeværelse på lageret attesteres af Fødevarestyrelsens kontrol, hvorefter den 

sendes til NaturErhvervstyrelsen. 

 

For partier, som er oplagret i hele den kontraktlige oplagringsperiode, anvendes PO-

kontrolrapporten i bilag 8. 

 

For partier, som udlagres med henblik på eksport før oplagringsperioden er afsluttet, anvendes 

PO-kontrolrapporten i bilag 9. 

 

(Kapitel VII i KFO nr. 826/2008). 
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17 Udelukkelse som følge af urigtig   

erklæring 
Hvis det konstateres, at ansøgerens erklæring i kontrakten er afgivet urigtigt, enten forsætligt 

eller ved grov uagtsomhed, udelukkes vedkommende fra ordningen med støtte til privat 

oplagring af svinekød i et år fra det tidspunkt, hvor konstateringen fandt sted.  

 

Denne sanktion udelukker ikke eventuelle nationale sanktioner. 

 

(Artikel 38 i KFO nr. 826/2008). 

 

18 Persondataloven og offentliggørelse af 

data på internettet 
Ved ansøgning om støtte henledes opmærksomheden på følgende forhold, som relaterer sig til 

Persondataloven: 

 

 De oplysninger der afgives i ansøgningen vil blive brugt i forbindelse med afgørelse om 

udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen under EU’s landbrugs- og landdistrikts-

ordninger 

 

 Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og 

undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU’s finansielle interesser og af andre 

myndigheder samt tredjemand til statistiske formål 

 

 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig 

 

Ansøgere kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger behandlingen af ansøgningen omfatter. 

Desuden har ansøger ret til at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig 

urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen. 

Ved henvendelse til Center for Erhverv kan ansøgeren få oplyst, hvilke oplysninger, der 

behandles i forbindelse med ansøgningen om støtteudbetaling, og det vil være muligt at få 

berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende. 

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at medlemsstaterne senest den 30. april hvert 

år skal offentliggøre oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger for det foregående 

regnskabsår. Oplysningerne i form af firmanavn og det samlede støttebeløb, som hvert firma 

har fået udbetalt, skal offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Nærmere oplysninger om offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger 

kan fås ved henvendelse til Center for Ressourcer, Jura, i NaturErhvervstyrelsen. 

 

Læs mere om baggrunden for offentliggørelsen på vores hjemmeside www.naturerhverv.dk. 

 

(§ 28, stk. 1, § 31 og § 37 i Persondataloven). 

 

 

 

 

http://www.naturerhverv.dk/
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19 Lovgrundlag 
De gældende regler for privat oplagring af svinekød fremgår af:  

 

 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) nr. 1234/2007 

 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 af 20. august 2008 om fælles bestemmelser 

for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter 

 

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2334 af 14. december 2015 om 

privat oplagring af svinekød og forudfastsættelse af støtten 

 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelses-

bestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 

 

 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 (horisontalforordning) 

 

 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så 

vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, 

sikkerhedsstillelse og brug af euroen 

 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer 

 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige 

bestemmelser for tilrettelæggelse af den offentlige kontrol af animalske produkter til 

konsum 

 

 Rådets forordning (EØF, EURATOM) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler 

om tidsfrister, datoer og tidspunkter 

 

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

supplerer de oprindelige bestemmelser.  

 

Yderligere oplysninger 

Denne vejledning, udbetalingsanmodning, m.m. findes på vores hjemmeside: 

www.naturerhverv.dk i tilskudsguiden under den pågældende ordning. 

 

Ved spørgsmål kan NaturErhvervstyrelsen kontaktes på tlf. 33 95 80 00 eller på e-mail: 

privatoplagring@naturerhverv.dk 

http://www.dffe.dk/
mailto:privatoplagring@naturerhverv.dk
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Liste over tilhørende bilag  

 

Bilag 1: Støtteberettigede produkter og støttesatser 

 Se pkt. 1 i vejledningen. 

 

Bilag 2: Forsegling af pallevarer 

 Se pkt. 7 i vejledningen. 

 

Bilag 3: Ansøgning/kontrakt  

 Den formular, der indsendes ved ansøgning om kontrakt (støtte). Se 

pkt. 3 i vejledningen. 

 

Bilag 4: Meddelelse om indlagring  

 Den meddelelse, der skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen før 

indlagring. Se pkt. 5 i vejledningen. 

 

Bilag 5A: Meddelelse om oplagring – original  

 Den meddelelse, der skal indsendes med embedsdyrlægens attestation. 

Se pkt. 10 i vejledningen. 

 

Bilag 5B: Meddelelse om oplagring – genpart  

 Den meddelelse, der skal indsendes uden embedsdyrlægens attestation. 

Genparten skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden en måned 

efter indlagring er afsluttet. Se pkt. 10 i vejledningen. 

 

Bilag 6: Anmodning om udbetaling af forskud af støtte  

 Se pkt. 13 i vejledningen. 

 

Bilag 7: Anmodning om udbetaling af støtte  

 Se pkt. 15 i vejledningen. 

 

Bilag 8: Erklæring/PO-kontrolrapport ved den kontraktlige 

oplagringsperiodes udløb 

Kontrol når hele eller del af varemængden har været oplagt i hele i 

kontraktperioden. Se pkt. 14 i vejledningen. 

 

Bilag 9: Erklæring/PO-kontrolrapport ved udlagring før de kontraktlige 

oplagringsperiodens udløb  

 Kontrol når hele eller del af varemængden har været udlagret til eksport 

i kontraktperioden. Se pkt. 14 i vejledningen. 

 

 

 

Bilagene findes på www.naturerhverv.dk under ”Privat oplagring af svinekød”.  

http://www.naturerhverv.dk/
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Bilag 1 

 

 

STØTTEBERETTIGEDE PRODUKTER OG STØTTEBELØB  

Kategori 

KN-kode 

Produkter, for hvilke 

der ydes støtte 

 

Støtte i EUR/ton for en 

oplagringsperiode på: 

Daglige beløb 

 Kød af tamsvin, fersk 

eller kølet 

90 dage 120 dage 150 dage EUR/tons/ 

pr. dag 

Kategori 1 

ex 0203 11 10 

 

Halve kroppe, uden fortå, 

hale, nyre, mellemgulv og 

rygmarv (1) 

Hele kroppe af dyr op til 20 

kg 

274 291 307 0,54 

Kategori 2 

ex 0203 12 11 

ex 0203 12 19 

ex 0203 19 11 

ex 0203 19 13 

 

Skinke 

Bov 

Forende 

Kam, med eller uden 

nakke, eller nakke alene, 

kam med eller uden 

hoftestykke (2) (3) 

304 318 332 0,47 

Kategori 3 

ex 0203 19 55 

 

Skinke, bov, forende, kam 

med eller uden nakke, eller 

nakke alene, kam med 

eller uden hofte-stykke, 

udbenet (2) (3) 

335 350 364 0,49 

Kategori 4 

ex 0203 19 15 

Brystflæsk, ikke tilskåret 

eller rektangulært tilskåret  

250 264 278 0,47 

Kategori 5 

ex 0203 19 55 

Brystflæsk, ikke-tilskåret 

eller rektangulært til-

skåret, uden svær og ben 

269 284 298 0,48 

Kategori 6 

ex 0203 19 55 

Udskæring svarende til 

midterstykke, med eller 

uden svær eller fedt, 

udbenet (4) 

272 288 304 0,53 

Kategori 7 

ex 0209 10 11 

Svinespæk med eller uden 

svær (5) 

168 175 182 0,24 

(1) Denne støtte kan også ydes for halve kroppe, tilskåret efter Wiltshire-

metoden, dvs. uden hoved, kæbe- og halssnitte, tæer, hale, flomme, nyre, 

mørbrad, bovblad, brystben, rygsøjle, skinkeben og mellemgulv. 

(2) Kam eller nakke kan være med eller uden svær, idet det vedhængende 

spæklag dog ikke må overstige 25mm. 

(3) Den mængde, der indgås kontrakt for, kan omfatte enhver kombination af de 

anførte produkter 

(4) Samme udskæring som for produkter under KN-kode 0210 19 20 

(5) Det fedtlag, der findes under sværen og hænger sammen med denne på alle 

dele af svinet; hvis udskæringen er med svær, skal fedtvævet altid veje mere end 

sværen.  
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Bilag 2 

 

FORSEGLING AF PALLEVARER 

 

Virksomheden kan i samråd med Fødevareregionens kontrollør vælge en af følgende 

metoder: 

 

1. Krympefolio 

  

En krympehætte af en sådan størrelse, at den dækker kartonernes sideflader og et 

stykke af pallen, krympes omkring kartonerne. 

 

Krympehætten plomberes ved hjælp af grønstribet snor, som føres gennem 2 huller i 

folien. 

 

2. Strækfilm 

 

Oven på det øverste lag kartoner anbringes et papkartonstykke, der dækker hele den 

øverste kartonoverflade. Pallelæssets sideflader omvikles med strækfilm, der anbringes 

således, at den rækker et stykke ned over pallens sider og mindst 10 cm ind over det 

pålagte kartonstykke. 

 

Filmen forsegles enten ved hjælp af 2 straps (stål eller plast) eller ved at der på hver af 

langsiderne anbringes et stykke grønstribet snor, som føres gennem huller i både 

papstykker og filmen og plomberes med aluminiumsplombe eller hvor 2 grønstribede 

etiketter på hver langside af pallen forsegler strækfilm og papstykke på pallens top. 

Anvendes de grønstribede etiketter, påsættes etiketten aftryk af embedsstempel samt 

PO-kontraktnummer efterfulgt af et fortløbende nummer eller bogstav for hver forseglet 

enhed, vareart og indlagringsdato.  

 

 

3. Overtrækshætte 

 

En overtrækshætte af en sådan størrelse, at den dækker kartonernes sideflader 

fuldstændigt, trækkes over pallelæsset og fæstnes ved hjælp af to straps over lang-

siderne. 

 

Ad 1 og 2 

 

Plombering af grønstribet snor sker ved hjælp af aluminiumsplomber. 

 

Ad 2 og 3  

 

Plombering af straps sker ved hjælp af en grønstribet etiket, som foldes omkring 

lukkespænder, således at det ikke kan forskubbes langs strappen. 
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