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Handyrpræmie 2009
1. Forskud for handyrpræmie for 2009
1.1 Mange producenter får reduceret eller ingen forskud p.g.a. indberetning af afgang efter 7-dages fristen
FødevareErhverv har sendt specifikationer for handyr ud til landmænd omfattende slagtninger/levende eksport for perioden 1. januar 2009 til 15. oktober 2009.
Der er godt 183.000 fejlfrie handyr, som hermed i første omgang er præmieberettigede. Der er desværre også næsten
20.000 dyr, hvor afgangsdato er registreret som for sent indberettet. Det svarer til 9,7 % af samtlige indberettede dyr.
For en del af disse dyr har det senere vist sig, at de slet ikke skal være på fejllisten (se side 2 om nyhed fra FødevareErhverv). Det faktiske antal vil således blive nedbragt noget.
Der er dog næppe tvivl om, at det vil komme til at dreje sig om mange dyr, der ikke kan få præmie. I hele 2008 var det
kun 1.416 dyr, som ikke fik præmie, fordi de var indberettet for sent eller 0,5 % af samtlige dyr.
Årsagen til, at tallet for 2009 bliver meget større er, at FødevareErhverv nu tjekker datoen for producentens registrering
til slagtning med afgangsdagen indberettet fra slagteriet. Er fristen for rettidig indberetning på 7 dage overskredet, får
dyret ikke præmie. Det giver store problemer for mange producenter. FødevareErhverv vil samtidig holde forskud for alle
dyr tilbage, hvis antallet af afviste udgør mere end 12,5 % af præmieberrettigede handyr uden fejl. Handyrpræmien spiller en stor rolle for økonomien i handyrproduktionen. Det er derfor en særdeles alvorlig økonomisk situation for mange
producenter af handyr ikke at få de beløb i handyrpræmie, som de havde forventet. Det komme tilmed på et tidspunkt,
hvor det er vanskeligt at få kredit.
Forskuddet er på 60 %. Beløbene vil være på 703 kr. pr. tyr og på 502 kr. for hver studepræmie. Der vil i udbetalte beløb
blive fradraget 7 % i graduering, som overføres til landddistriksstøtte.
Dansk Kvæg, KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD samt Landbrug & Fødevarer er i kontakt med FødevareErhverv for at se,
om der er nogle muligheder for at mindske tabene og undgå, at en lignende situation ikke opstår igen.
1.2. Rettelse af afgangsfejl for slagtninger fra og med uge 44/2009
Er et handyr afgangsført i CHR-registeret senere end 7 dage efter afgangsdagen, er der mulighed for at undgå sanktioner på grund af fejl på dette dyr. Forordningen åbner således mulighed for, at producenten, der selv opdager fejl i indberetningerne, i et vist omfang kan korrigere fejlene over for myndighederne. Der kan ikke opnås præmie for et sådant dyr,
da det vil blive betragtet som et dyr ikke søgt på. Som det fremgår af nyhed fra FødevarerErhverv på side 2, skal de
have meddelelse herom inden de sender specifikationer ud. Der vil ikke blive sendt sådanne specifikationer ud før i
marts måned 2010.
1.3 Handyrpræmiebeløb for 2009
Handyrpræmierne er underlagt et såkaldt budgetloft. Overskrides dette loft, fordi der ansøges om præmie for flere dyr,
end der er midler til, reduceres præmiebeløbene forholdsmæssigt for alle dyr. Der var tidligere regnet med en reduktion
for 2009 på 14,5 %. Som følge af færre forventede slagtninger og med fejl på et større antal dyr er der udsigt til, at præmierne bliver reduceret med 5-10 %. Grundpræmien udgør for 2009 for en tyr 1.172,48 kr. og for en studepræmie
837,48. Her skal så fratrækkes reduktion i præmierne som følge af budgetloftet og 7 % til graduering.
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2. Nyhed fra FødevareErhverv om forskud
FødevareErhverv har den 8. december 2009 lagt følgende nyhed på hjemmesiden: (kan findes på følgende link):
http://ferv.fvm.dk/Default.aspx?ID=38870&PID=379608&NewsID=7571
”Forskud på handyrpræmier
FødevareErhverv forventer at udbetale forskud på handyrpræmier for 2009 fra fredag den 11. december til omkring 7.700 landmænd. Forskuddet omfatter alle handyr uden registrerings- og mærkningsfejl, som er slagtet i
Danmark eller er sendt ud af landet til og med uge 43. Tidligere år var fristen uge 39.
Landmændene har fra FødevareErhverv modtaget en slagtespecifikation for de dyr, der er indberettet til direktoratet fra
slagterierne. Slagterierne har 6 måneder til at indberette de slagtede handyr til FødevareErhverv. Forskudsudbetalingen
vil derfor ikke nødvendigvis omfatte alle de slagtede dyr til og med uge 43.
De dyr, der er slagtet, men endnu ikke er indberettet, samt de dyr, der slagtes i den resterende del af året, vil senest
komme med i slutudbetalingen i marts måned 2010, hvis de opfylder betingelserne for handyrpræmie. I slagtespecifikationen oplyses om antallet af handyr, der danner grundlag for forskuddet. Kun præmieberettigede handyr, dvs. handyr, der
opfylder de grundlæggende krav om vægt, holdeperiode og alder, vil kunne komme i betragtning som præmieberettigede.
Mange landmænd har oplevet, at der ved den administrative eller fysiske kontrol i 2009 er konstateret betydeligt flere
registrerings - og mærkningsfejl på de slagtede og indberettede handyr i forbindelse med forskudsudbetalingen end
tidligere år. I nogle tilfælde bliver støtten tilbageholdt på grund af fejl. I forbindelse med forskudsbetalingen for i år har det
i første omgang vist sig, at ca. 10 % af de indberettede handyr har fejl især som følge af for sen indberetning om afgangsføring fra bedriften. FødevareErhverv udbetaler kun præmier for handyr, hvor reglerne er overholdt, og manglende
overholdelse kan medføre sanktion eller bortfald af præmier.
Baggrunden for stramningen af kontrollen er en afgørelse ved EF-domstolen, som slår fast, at manglende overholdelse
af den forordningsfastsatte frist for indberetning medfører en udelukkelse fra handyrpræmie for det pågældende dyr.
Fejl i forskudsopgørelserne
Opgørelserne i de slagtespecifikationer, der er udsendt fra FødevareErhverv, kan desværre være behæftet med fejl ved
beregningen af støtteberettigede handyr. Beregningerne kan indeholde to typer af fejl, som der vil blive rettet op på, og
nye slagtespecifikationer vil snarest blive udsendt til de producenter, det berører.
I nogle tilfælde kan de datoer i CHR, som FødevareErhverv har baseret sig på ved kontrollen af afgangsføringen af dyr,
desværre være forkert. Hvis en indberetning senere er blevet rettet, er det datoen for rettelsen, der registreres. Systemet
er derfor ved at blive ændret, således at de oprindelige registreringsdatoer bliver lagt til grund for kontrollen.
Der er endvidere konstateret en systemteknisk fejl bestående i, at nogle dyr, som der ikke er søgt om præmie til, er medregnet som dyr med fejl. Også dette forhold er ved at blive rettet.
FødevareErhverv beklager de konstaterede fejl, som er ved at blive rettet. Når dette er sket, vil der blive gennemført en
fornyet udbetaling af forskud, som forventes i uge 51.
Mulighed for korrektioner efter uge 43
Hvis den enkelte producent er blevet opmærksom på fejl i indberetningerne efter uge 43, kan disse fejl rettes, så det ikke
får konsekvenser for støtten. Producenten skal da sørge for en korrekt registrering og straks give FødevareErhverv skriftlig meddelelse om fejlen.
FødevareErhverv skal have modtaget meddelelsen inden direktoratet selv opdager fejlen og underretter producenten om
fejlen. Her vil det være for sent, når FødevareErhverv har sendt slagtespecifikation til producenten”.
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