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1. Nyt 

Udbetalingsfristen på senest 3 måneder efter der er indsendt en korrekt udfyldt ansøgning, 
suspenderes, når en støtteansøgning er udtaget til administrativ eller fysisk kontrol.   
 
2. Definitioner 

 Skoler og institutioner som nævnt i afsnit 4.1 
 Forvaltningsorganer, fx en kommunal forvaltning, der søger om støtte til produkter, som 

uddeles til elever/børn, der hører under deres ansvarsområde 

 Leverandører af støtteberettigede produkter 
 Organisationer, der søger om støtte på vegne af en eller flere skoler eller institutioner, og som 

er oprettet specielt til dette formål. 
 

3. De vigtigste forudsætninger for at opnå støtte 

 Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer, skal være godkendt 
af og registeret i NaturErhvervstyrelsen. Se afsnit 5. 

 
 Der skal indsendes ansøgning om støtte til de produkter, der er omfattet af ordningen. Se 

afsnit 11. 
 

 Ansøgningen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Se afsnit 11. 
 
 Der kan højst ansøges om mængder svarende til maksimalt 0,25 liter mælk pr. elev pr. 

undervisningsdag eller pr. barn pr. åbningsdag. Se afsnit 8. 
 
 Der skal ophænges en EU-skolemælksplakat på skolen/institutionen. Se afsnit 14. 

 
 Støtteberettigede produkter må ikke anvendes ved tilberedning af mad. Se afsnit 5.3. 
 
 Dokumentation for støtteansøgningen skal opbevares i mindst 5 år. Se afsnit 10. 
 
 Støttemodtagerne skal medvirke ved kontrol. 
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5 og 8) 
(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 4, 5,7 og 8) 

 
4. Generelle forhold 

Skolemælksordningen omfatter støtte til levering af mælk og mejeriprodukter til elever, der 
regelmæssigt deltager i undervisningen på skoler og i undervisningsinstitutioner samt til børn i 
vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem. 

 
(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 2) 

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 2) 

4.1 Hvem kan deltage i skolemælksordningen 

 Kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler, grundskolekurser samt øvelsesskoler 
oprettet ved statslige og private seminarier 
 

 Offentlige og private gymnasieskoler, studenterkurser og HF-kurser 
 

 Efterskoler samt kommunale ungdomsskoler 
 
 Handelsskoler og tekniske skoler 
 

 Vuggestuer og børnehaver 
 

 Fritidshjem og skolefritidsordninger 
 
 Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder særforsorgsinstitutioner. 
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Integrerede skoler og institutioner kan kun godkendes som én enhed. For eksempel bliver en skole 
eller anden institution, som har tilkoblet en skolefritidsordning, betragtet som en integreret 

institution. 
 
Universiteter og højere læreanstalter på universitetsniveau kan ikke deltage i 
skolemælksordningen. 

4.2 Overdragelse af administration af ordningen 

En skole eller en institution behøver ikke selv søge om støtte, men kan overdrage administrationen 
af ordningen til: 

 
 en leverandør, 
 
 en organisation, eller 
 
 et forvaltningsorgan. 
 

Støtten udbetales i så fald til den pågældende leverandør, organisation eller forvaltningsorgan. 
 
5. Godkendelse og registrering af støtteberettigede 

For at blive støtteberettiget skal skolen, institutionen, forvaltningsorganet, leverandøren og 
organisationen godkendes af NaturErhvervstyrelsen. 

5.1 Ansøgning om godkendelse 

Ansøgning om godkendelse indsendes på et skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside under 

 
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/skolemaelk/ 
 
 
Skoler, institutioner og forvaltningsorganer indsender ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen, 
Center for Projekttilskud. Se kontaktoplysningerne i afsnit 16. 
Leverandører og organisationer indsender ansøgningen til det kontroldistrikt under 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation 
har sit hovedkontor. Se kontaktoplysningerne i afsnit 16 

5.2 Godkendelsens gyldighed 

Godkendelsen er gyldig fra den første dag i den måned, hvor vi har modtaget anmodningen om 

godkendelse og indtil en evt. udmeldelse af ordningen. 
 
Der ydes kun støtte til produkter, der er indkøbt og udleveret i godkendelsens gyldighedsperiode. 

5.3 Forpligtelser ved godkendelse 

Skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og organisationer forpligter sig ved 
ansøgning om godkendelse til: 
 
 kun at anvende støtteberettigede produkter til elever eller til vuggestue- eller børnehavebørn, 

der er indskrevet i institutioner 

 
 at fremlægge relevante dokumenter efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen 
 
 ikke at anvende de støtteberettigede produkter ved tilberedning af mad 
 

 at tilbagebetale ethvert uberettiget modtaget beløb efter påkrav fra NaturErhvervstyrelsen 
 

 at medvirke ved kontrol. 
 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/skolemaelk/
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Derudover skal leverandører og organisationer forpligte sig til at føre regnskab, hvoraf fremgår: 
 
 navn og adresse på producenten af de støtteberettigede produkter 

 
 navn og adresse på de skoler eller institutioner, der modtager de støtteberettigede produkter 
 
 mængden af de produkter, der er blevet solgt eller uddelt på skolerne m.v. 
 
Leverandøren eller organisationen skal overholde NaturErhvervstyrelsens bestemmelser om 
regnskabsføring m.v. og kravene til de leverede produkter, herunder deres kvalitet. 

 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5, 8 og 9) 

5.4 Registrering 

Ud over godkendelsen skal skoler, institutioner, forvaltningsorganer, leverandører og 
organisationer registreres hos NaturErhvervstyrelsen. 
 
Registrering af skoler, institutioner og forvaltningsorganer sker i forbindelse med indsendelse af 

anmodning om godkendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. 
 
Registreringen af leverandører eller organisationer sker, når NaturErhvervstyrelsen, Center for 
Erhverv, har fået besked om godkendelse fra det kontroldistrikt under NaturErhvervstyrelsen, 
Center for Kontrol, hvor leverandøren eller den pågældende organisation har sit hovedkontor. 
 

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 7) 

 
6.Skolers og institutioners tilknytning til en leverandør eller organisation 
Skoler og institutioner skal skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, hvis de tilknytter sig en 
leverandør eller en organisation. Skoler og institutioner kan kun være tilknyttet enten én 
leverandør eller én organisation. 
 

Skoler og institutioner, der tilknytter sig en leverandør eller en organisation, bliver registreret 
under den respektive leverandør eller organisation. Det er derfor vigtigt, at skolen eller 
institutionen, hvis man efterfølgende ophører med at være tilknyttet en leverandør eller en 
organisation, straks meddeler NaturErhvervstyrelsen dette, således at skolen eller institutionen kan 
blive registreret som selvstændig støttemodtager. 
 
Der ydes kun støtte til de skoler og institutioner, der er registreret under henholdsvis den 

pågældende leverandør eller godkendte organisation.  
 

7. Støtteberettigede produkter 

De støtteberettigede produkter fremgår af bilag 2. 

 
Der ydes kun støtte til produkter, der er fremstillet i EU og indkøbt i Danmark. 
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 3) 
(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 5) 

 
8. Støtteberettigede mængder 

Der kan maksimalt ydes støtte til et kvantum mælk eller mejeriprodukter, der svarer til  
 

0,25 liter mælk pr. elev pr. undervisningsdag/pr. barn pr. åbningsdag. 
 

Der kan således søges støtte til én af følgende mængder pr. elev/barn: 

 

 Produkter i kategori I: 0,25 liter 
 
 Produkter i kategori II: 0,275 liter 
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 Produkter i kategori III: 0,086 kg 
 

 Produkter i kategori V: 0,034 kg. 
 
Kategorierne fremgår af bilag 1. 
 
For de institutioner, hvor der er undervisning, defineres en undervisningsdag som en dag, hvor der 
foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne. 
 

Der kan maksimalt ydes støtte til de faktisk udleverede mængder, dvs. mængder der er udleveret 

til tilstedeværende elever/børn. 
 
Ved salg af mælk i ½ liters emballage kan der kun søges om støtte til ¼ liter mælk. 
Der kan opnås støtte til ¼ liter mælk pr. elev/barn, såfremt mælken sælges i glas ophældt fra 1 
liters emballage eller større. 
 

(Rådets forordning nr. 1234/2007, artikel 102, stk. 4) 
(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 5) 

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 4) 
 
 
9. Støttesatser 

Støttesatserne udtrykt i euro (EUR) pr. 100 kg produkt fremgår af bilag 1. Støttesatserne gælder 
tilsvarende for økologiske produkter. 

 
Ved omregning fra EUR til kr. anvendes omregningskursen, der gælder den første dag i den første 
måned i den periode (halvår eller kvartal), som en støtteansøgning indgives for. 
 

(Kommissionens forordning nr. 1913/2006, artikel 5, stk. 4, og artikel 11) 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 4) 
 
10. Dokumentation 
Støttemodtager skal opbevare kopi af støtteansøgninger samt de bilag, der danner grundlag herfor, 
herunder kvitterede fakturaer, hvoraf fremgår mængden og enhedsprisen for hvert af de leverede 
produkter. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år. 
 

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 8, stk. 4) 
 
11. Ansøgning om støtte 

11.1 Ansøgningsskemaer 

Ved ansøgning om støtte anvendes et af de skemaer, som findes på NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside under  

 
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/skolemaelk/ 
 
Hvilket ansøgningsskema, der skal benyttes bestemmes bl.a. af den periode, hvori de pågældende 
produkter er blevet uddelt. Læs mere i afsnit 11.2 og 11.3. 
 
Der ydes ikke tilskud til moms. Momsen bæres alene af ansøger. Leverandører skal være 

opmærksomme på, at tilskuddet kan indgå i momsgrundlaget. Se mere på SKAT´s hjemmside.  
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3) 

(Bekendtgørelse nr. 1270 af 16. december 2008, § 7, stk. 2 og 3) 

 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/skolemaelk/
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11.2 Produkter uddelt fra 1. juli  

For uddelinger fra og med den 1. juli gælder følgende regler for indsendelse af ansøgning om 
støtte: 
 
 Skoler, institutioner og forvaltningsorganer skal indsende ansøgning hvert halve år. 

Ansøgningen skal senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje 

måned efter det halvår, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der 
er vist i bilag 3A. Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 3B. 
 
Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 31. december skal ansøgningen være 
modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts. 

 
 Leverandører og organisationer skal indsende ansøgning hvert kvartal. Ansøgningen skal 

senest være modtaget i NaturErhvervstyrelsen den sidste dag i den tredje måned efter det 
kvartal, hvori produkterne er uddelt. Ansøgeren skal anvende det skema, der er vist i bilag 4A. 
Skemaet udfyldes som beskrevet i bilag 4B. 
 
Eksempel: For uddelingsperioden 1. juli til og med 30. september skal ansøgningen være 
modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. december. 

 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 2 og 3)  

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 8, stk. 2 og 3) 
 

11.3 Indsendelse af ansøgning 

Skoler, institutioner og forvaltningsorganer sender ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen, Center 
for Erhverv. 

 
Den udfyldte ansøgning indsendes pr. e-mail eller pr. brev. Vi anbefaler, at du benytter mail, dvs. 
skanner ansøgningen og vedhæfter filen. Center for Erhvervs kontaktoplysninger:  
 
NaturErhvervstyrelsen 
Att.: Center for Erhverv 
Nyropsgade 30 

1780 København V 

e-mail: erhverv@naturerhverv.dk 
 
Dokumentation skal ikke vedlægges ansøgningen. 
 
 
 

Leverandører eller organisationer sender ansøgninger til det kontroldistrikt under 
NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, hvori den pågældende leverandør eller organisation har 
sit hovedkontor. Adresse på kontroldistriktet oplyses af Center for Kontrol. Center for Kontrols 
kontaktoplysninger:  
 
NaturErhvervstyrelsen 

Att.: Center for Kontrol 
Nyropsgade 30 
1780 København V 

e-mail: kontrol@naturerhverv.dk 
 
Ansøgningen skal vedlægges kvitteringer, hvoraf fremgår hvilke støtteberettigede mængder, der 
fysisk er leveret og uddelt til eleverne. 

mailto:erhverv@naturerhverv.dk
mailto:kontrol@naturerhverv.dk
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(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 1) 

 

11.4 Konsekvenser af indsendelse af ansøgning efter fristen 

Modtager vi ansøgning om støtte efter ansøgningsfristens udløb, reduceres støttebeløbet efter 

følgende regler: 
 
 modtages ansøgningen indtil 1 måned efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på  

5 %. 

 
 modtages ansøgningen indtil 2 måneder efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 

10 %. 

 
 overskrides fristen med mere end 2 måneder, bortfalder retten til støtte.  
 
I tilfælde af force majeure kan ansøgningsfristen forlænges. 
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 11, stk. 3) 
 

12. Udbetaling af støtte 
Vi udbetaler støtten senest 3 måneder efter modtagelsen af den korrekt udfyldte ansøgning. 
 
Fristen kan forlænges, i tilfælde af, at der er indledt en administrativ undersøgelse af støtten, 
herunder administrativ eller fysisk kontrol. 

 

Støtteudbetalingen foretages til den støtteberettigedes NemKonto. 
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 12, stk. 2) 
 
13. Tilbagebetaling af støtte og andre sanktioner  
Der vil blive rejst krav om tilbagebetaling, hvis det ved kontrol konstateres, at der er udbetalt for 
meget i støtte, støtteberettigede produkter er anvendt til et uvedkommende formål, eller der 

mangler dokumentation for støtteansøgningen. 
 
Hvis det konstateres, at en ansøger ikke mere opfylder betingelserne i artikel 8 og 9 eller andre 
forpligtelser i henhold til forordning nr. 657/2008, kan godkendelsen suspenderes i op til 12 
måneder eller trækkes tilbage. Hvis godkendelsen trækkes tilbage, kan ansøgeren anmode om igen 
at blive godkendt efter 12 måneder. 

 

I tilfælde af væsentlige overtrædelser kan der straffes med bøde. 
 

(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 10 og 15, stk. 10) 
(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 11) 

 
14. EU-skolemælksplakat 

Alle skoler og institutioner, der uddeler skolemælk, skal hænge en EU-skolemælksplakat op et 
centralt sted ved institutionens hovedindgang. 
 
Det er de enkelte støttemodtagere, som skal sørge for, at de tilknyttede skoler og institutioner får 
tilsendt plakater og besked om, hvor de skal ophænges. 
Opsætning af plakaten er én af betingelserne for at få udbetalt støtte. 
 

Støttemodtagerne kan bestille plakater hos NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se 

kontaktoplysninger i afsnit 16 
 
Skoler og institutioner, der er tilknyttet en leverandør eller en organisation, jf. afsnit 4.2 vil 
modtage plakaten direkte fra denne. 
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(Kommissionens forordning nr. 657/2008, artikel 16) 

 

 
 
 
 
 
15. Klager 
Klager over NaturErhvervstyrelsens afgørelser sendes til: 

 

Fødevareministeriets  
c/o NaturErhvervstyrelsen  
Nyropsgade 30 
1780 København V 
att.: Center for Erhverv 
 

Klagen skal fremsendes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen modtages. Modtages klagen for sent, 
vil den ikke blive behandlet, med mindre der foreligger særlige grunde, som gør fristoverskridelsen 
undskyldelig. 
 
NaturErhvervstyrelsen kommenterer herefter sin afgørelse og sender klagen til behandling i 
Fødevareministeriets Klagecenter. 

 
16. Administration og kontrol 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, varetager administrationen af ordningen. Center 
for Projekttilskuds kontaktoplysninger er: 
 
NaturErhvervstyrelsen 
Att.: Center for Erhverv 

Nyropsgade 30 
1780 København V 
e-mail: erhverv@naturerhverv.dk 
 
NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, varetager kontrollen med overholdelse af ordningens 
bestemmelser. Center for Kontrols kontaktoplysninger er: 
 

NaturErhvervstyrelsen 
Att.: Center for Kontrol 
Nyropsgade 30 

1780 København V 
e-mail: kontrol@naturerhverv.dk 
 

(Bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012, § 9) 
 
17. Persondataloven og offentliggørelse af data på internettet 

17.1 Persondataloven 

Når du søger om støtte skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til 
Persondatalovens § 28, stk. 1: 
 

 De oplysninger, du afgiver i din ansøgning, vil blive brugt i forbindelse med afgørelse om 
udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen under EGFL og ELFUL (EU’s landbrugs- og 
landdistriktsordninger). 

 
 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. 

mailto:erhverv@naturerhverv.dk
mailto:kontrol@naturerhverv.dk
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 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. 
 

Ifølge Persondatalovens § 31 kan du anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af 
din ansøgning omfatter. Desuden har du ifølge Persondatalovens § 37 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. 

17.2 Offentliggørelse af data på internettet 

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. 
 
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. 
 

Nærmere oplysninger om offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger kan fås 
ved henvendelse til Center for Ressourcer, Jura, her i NaturErhvervstyrelsen. 
 
 
 
18. Retsgrundlag 

Vejledningen er baseret på følgende EU-forordninger og bekendtgørelser: 

 

 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) 
 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår 
EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever 

 
 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006 af 20. december 2006 om 
gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i 
landbrugssektoren og om ændring af visse forordninger 
 

 Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 1270 af 16. december 
2008 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever i skoler og 
undervisningsanstalter 
 

 Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 808 af 19. juli 2012 om 
ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og 
dagsinstitutioner 

 

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

supplerer de oprindelige bestemmelser. 
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Bilag 1 Kategorier og støttesatser 
 

Kategorier 
Støttesatser i EUR 

pr. 100 kg  
produkt 

Kategori I a) 
Varmebehandlet mælk, herunder laktosefri mælkedrik 
 
Uddybende forklaring: 

 Fedtindholdet må højst være 1,5 % (svarer til letmælk).  

18,15 

Kategori I b) 
Varmebehandlet mælk med frugtsaft eller aromatiseret med et indhold af 
mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et maksimalt 
indhold af sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, 
frugtsukker og tilsat sukker og/eller honning). 
 

Uddybende forklaringer: 
 Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler.  
 Der må ikke være tilsat kakao. 
 Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 
 
P.t. findes der ikke produkter i denne kategori, der lever op til kravene. Det 

er kun yoghurtprodukter (kategori I c), der må indeholde tilsat sukker. 

18,15 

Kategori I c) 
Fermenterede (syrnede) mejeriprodukter, også med frugtsaft, også 
aromatiseret med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 

vægtprocent og med et maksimalt indhold af sukker og/eller honning på 
højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og tilsat sukker og/eller 
honning). 
 
Uddybende forklaringer: 
 Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. 
 Der må ikke være tilsat kakao. 

 Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 

18,15 

Kategori II 

Aromatiserede og ikke aromatiserede fermenterede (syrnede) 
mejeriprodukter med frugt, og med et indhold af mælk som nævnt i 

kategori I a), på mindst 80 vægtprocent og med et maksimalt indhold af 
sukker og/eller honning på højst 9 % alt inklusive (laktose, frugtsukker og 
tilsat sukker og/eller honning). 
 
Uddybende forklaringer: 
 Der må ikke være tilsat kunstige sødemidler. 

 Der må ikke være tilsat kakao. 
 Fedtindholdet må højst være 0,7 %. 

 
P.t. findes der ikke produkter, der lever op til kravene. I de kendte 
produkter er indholdet af sukker, alt inklusivt, højere end de tilladte 9 %. 

16,34 

Kategori III 
Aromatiseret og ikke aromatiseret frisk ost og forarbejdet ost (smelteost), 
med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent. 
 

54,45 
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Uddybende forklaringer: 

 Kun hytteost (frisk ost) falder p.t. under denne kategori. 
 Fedtindholdet i frisk ost må højst være 5 g pr. 100 g ost. 
 Fedtindholdet i smelteost må højst være 10 g pr. 100 g ost. 

Kategori V 

Aromatiseret og ikke aromatiseret ost, med et indhold af ost på mindst 90 
vægtprocent og som ikke hører under kategori III. 
 
Uddybende forklaring: 

 Fedtindholdet må højst være 17 g pr. 100 g ost (svarer til 30+ oste). 

138,85 

 



VEJLEDNING OM STØTTE TIL SKOLEMÆLK/JANUAR 2015 

 

15 

Bilag 2 Oversigt over støtteberettigede produkter 
 
Nedenstående er eksempler på produkter, som lever op til kravene i bilag 1. Hvis en institution, 

leverandør m.fl. ønsker at tilføje et andet produkt til listen, som lever op til kravene i bilag 1, skal 
NaturErhvervstyrelsen have besked om produktet, så det kan få et produktnummer og kan optages 
på listen. 
 

Kategori Produktnummer Produktbeskrivelse 

I a 111 Letmælk 

I a 112 Økologisk letmælk 

I a 113 Skummetmælk 

I a 114 Økologisk skummetmælk 

I a 115 Minimælk 

I a 116 Økologisk minimælk 

I c 121 Skummetmælksyoghurt, naturel 

I c 127 Økologisk skummetmælksyoghurt, naturel 

I c 122 Skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt 

I c 128 Økologisk skummetmælksyoghurt med tilsætning, fx frugt 

I c 125 Kærnemælk 

I c 126 Økologisk kærnemælk 

I c 129 A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % 

I c 130 Økologisk A 38, naturel, med fedtindhold på højst 0,7 % 

III 311 Frisk ost (hytteost), smelteost højst 5 gr. fedtindhold 

V 512 Fast ost, med fedtindhold på højst 17 g pr. 100 g ost (svarer til 
30+ ost) 
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Bilag 3A 
Ansøgning om udbetaling af støtte til skolemælk 
(Halvårlig ansøgning) 

 

A 
Navn og adresse:  
 
 
CVR-nr.:  

 
P. nr.:  

B 
Journalnummer: 
2813-__-______ 

C 
Halvår:  År:  

D 
Antal undervisningsdage:  

E 
Antal elever/børn  

 

F 
Produktnummer 

G 
Maks. mængde 
pr. elev/barn pr. 
dag 

H 
Antal udleverede 
enheder 
(uden decimaler) 

I 
Antal liter/kg 
(med 2 
decimaler) 

J 
Den samlede 
indkøbspris inkl. 
moms 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

K 

Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt 
 

 
Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til 
eleverne/børnene. 

 

 
 
Sted og 
dato: 

 

 
 

Stempel og 
underskrift:  

  

 
Offentliggørelse af persondata på internettet 

Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. 

afsnittet herom i vejledningen. 
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Bilag 3B 
Vejledning til udfyldelse af ansøgning om 
udbetaling af støtte til skolemælk  

(Halvårlig ansøgning) 
 
For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og 
tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. 
 

A Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. 

B NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på 
udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. 

C Udfyldes med halvår og årstal. Oplysning om ”Halvår” skrives på følgende måde:  
 ”juli – dec” for perioden 1. juli til 31. december 
 ”jan – juni” for perioden 1. januar til 30. juni. 

D Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. 

E Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende halvår. 

F Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. 

G Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. 

åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 
(mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 
512 (30+ ost). 

H Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i halvåret. Antallet svarer 

til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. 

I Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i halvåret. 
Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. 

J Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det 

produkt, der er udleveret i halvåret. 

K Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette 
antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med 

tallet i rubrik E. 

Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 
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Bilag 4A 
Ansøgning om udbetaling af støtte til 
skolemælk(Kvartalsvis ansøgning) 

 

A 
Navn og adresse:  
 
 
CVR-nr.:  

 
P. nr.:  

B 
Journalnummer: 
2813-__-______ 

C 
Kvartal:  År:  

D 
Antal undervisningsdage:  

E 
Antal elever/børn:  

 

F 
Produktnummer. 

G 
Maks, mængde 
pr. elev pr. dag 

H 
Antal udleverede 
enheder 
(uden decimaler) 

I 
Antal liter/kg 
(med 2 
decimaler) 

J 
Den samlede 
indkøbspris inkl. 
moms 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

K 

Antal udleverede støtteberettigede enheder i alt 
 

 
Det erklæres, at ovennævnte mejeriprodukter ikke er anvendt i tilberedning af mad til 
eleverne/børnene. 

 

 
 
Sted og 
dato: 

 

 
 

Stempel og 
underskrift:  

  

 
Offentliggørelse af persondata på internettet 

Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, jf. 

afsnittet herom i vejledningen. 
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Bilag 4B 
Vejledning til udfyldelse af ansøgning om 
udbetaling af støtte til skolemælk 

(Kvartalsvis ansøgning) 
 
For at opnå støtte skal ansøger udfylde alle rubrikker. Rubrikkerne skal være udfyldt klart og 
tydeligt. Der må ikke skrives med blyant. 
 

A Ansøgernes navn og adresse, CVR-nr og P-nr. 

B NaturErhvervstyrelsens journalnummer. Nummeret findes i øverste højre hjørne på 
udbetalingsbrevet eller godkendelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen. 

C Udfyldes med kvartal og årstal. Oplysning om ”Kvartal” skrives på følgende måde:  
 ”juli – sep” for perioden 1. juli til 30. september 
 ”okt – dec” for perioden 1. oktober til 31. december 

 ”jan – mar” for perioden 1. januar til 31 marts 
 ”apr – juni” for perioden 1. april til 30. juni 

D Antal undervisningsdage/åbningsdage, hvor der er foretaget udlevering. 

E Det antal elever/børn, der har fået skolemælk i det pågældende kvartal. 

F Udfyld en linje pr. produkt. Se produktnummer i bilag 2 i vejledningen. 

G Udfyldes med den maksimale mængde pr. elev pr. undervisningsdag eller pr. barn pr. 
åbningsdag. Den maksimale mængde er lig med 0,25 liter for produktnummer 111 til 130 
(mælk m.m.), 0,086 kg for produktnummer 311 (frisk ost) og 0,034 kg for produktnummer 
512 (30+ ost). 

H Antal støtteberettigede enheder (uden decimaler), der er udleveret i kvartalet. Antallet svarer 
til tallet i rubrik I divideret med tallet i rubrik G. 

I Den samlede mængde i liter/kg med 2 decimaler af det produkt, der er udleveret i kvartalet. 
Mængden svarer til tallet i rubrik G multipliceret med tallet i rubrik H. 

J Udfyldes med den samlede pris (inkl. moms), som fremgår af fakturaer/bonner for det 
produkt, der er udleveret i kvartalet. 

K Udfyldes med summen af de udleverede enheder fra rubrik H. Vær opmærksom på, at dette 
antal ikke må være højere end det antal, som du får ved at multiplicere tallet i rubrik D med 
tallet i rubrik E. 

Sted, dato, stempel og underskrift (hvis stempel ikke haves, må dette undværes). 
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