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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att.: Christina Holm Davidsen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til euogerhverv@lbst.dk og chrida@lbst.dk 

 

Høring af udkast til ændring i bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og 

gartneriprodukter, j. nr. 19-0151-000118, bekendtgørelse om produktionsafgift på frø, j. nr. 19-

0151-000119, bekendtgørelse om afgift af indvejet mælk, j.nr. 19-0151-000117, bekendtgørelse 

om produktionsafgift på kartofler, j. nr. 19-0151-000120, bekendtgørelse om produktionsafgift 

på pelsskind j.nr. 19-0151-000127, bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer, j. nr. 

19-0151-000122, bekendtgørelse om produktionsafgift på æg og ved slagtning af fjerkræ, j.nr. 

19-0151-000123, bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg i 

høring, j.nr. 19-0151-000125, bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport 

af svin i høring, j.nr. 19-0151-000124 og bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning, 

destruktion og eksport af heste, j.nr. 19-0151-000126 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høring over 

bekendtgørelser vedrørende produktionsafgiftsfondene vedrørende tilbageførsel af "Aftale om 

Hjælpepakke til landbruget af 28. september 2018", inkl. øvrige ændringer, som er sendt i høring den 

28. oktober 2019.  

 

2018 viste sig at resultere i det største høsttab i 100 år. Et tab som samlet er beregnet til ca. 4 mia. 

kr. Landbrug & Fødevarer er derfor taknemlige for den politiske opbakning, der har været til fritagelse 

for visse produktions- og kontrolafgifter i en tidsafgrænset periode som led i tørkepakken. Der er 

ingen tvivl om, at det har været en effektiv hjælpeforanstaltning for landbrugets producenter. 

Landbrug & Fødevarer har derfor også forståelse for at afgiftsniveauet nu rulles tilbage til det hidtidige 

niveau.  

 

Udkast til ændring af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin i høring, 

j.nr. 19-0151-000124 

I praksis har der tidligere været adskillige tvivlstilfælde i forhold til hvem der er eksportør og dermed 

afgiftspligtig, jf. § 3, stk. 1. Landbrug & Fødevarer værdsætter derfor præciseringen af 

eksportørdefinitionen, jf. § 3, stk. 3 og 4.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 
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