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Politisk tilkendegivelse fra Fødevareministeriet om
anvendelse af artikel 68 til handyr fra 2012
1.

Brev fra Fødevareministeriet

Fødevareminister Henrik Høegh har den 21. april 2010 sendt breve til henholdsvis Landbrug & Fødevarer samt Landbrug & Fødevarer, Kvæg (tidligere Dansk Kvæg), hvori det tilkendegives, at Fødevareministeriet vil arbejde for en fortsat
koblet støtte til handyr fra 2012, når den nuværende handyrpræmie ophører.
Fødevareministeriet finder, at der er behov for en overgangsperiode for kvægproducenter og ønsker samtidig at tilgodese aktive handyrproducenter og dyrevelfærd ved fordeling af de afkoblede midler fra handyrpræmien.
Fødevareministeriet er således indstillet på at gennemføre en model, hvor 63 % af det hidtidige loft for handyrpræmie
gives som en ny koblet støtte i årene 2012 og 2013, og de resterende 37 % ydes som et kvægtillæg i princippet baseret
på udbetalte beløb i gns. af årene 2009, 2010 og 2011. Der vil dog som udgangspunkt højst kunne opnås et beløb i
kvægtillæg på 37 % af det udbetalte handyrpræmiebeløb i 2011. (Dette skal forstås sådan, at er der ingen handyrproduktion i 2011, som får præmie, vil der slet ikke blive givet noget kvægtillæg. Er der et mindre udbetalt beløb i 2011 end i
2009 og 2010, vil der kun kunne opnås kvægtillæg efter udbetalte præmier for produktionen i 2011. Er slagtningerne af
handyr uændrede eller stigende, vil kvægtillægget være baseret på udbetalte beløb i gns. af de tre år).
Ministeriet oplyser, at tillægget og den koblede præmie kun eksisterer med sikkerhed i år 2012 og 2013. Herefter kendes
mulighederne ikke, og generelt forventes der jo ændringer af den fælles landbrugspolitik herefter.
Ministeriet oplyser desuden, at Kommissionen skal give accept af, om den foreslåede model lever op til det gældende
regelsæt. Det er i givet fald hensigten at opnå en administrativ enkel præmie til handyrproduktionen.
Fødevareministeriet imødekommer hermed i vid udstrækning landbrugets ønsker. Med brev fra Landbrugsraadet, dateret
den 7. april 2009, blev fremsat ønske om, at 63 % af den afkoblede handyrpræmie blev overført til en ny konvolut under
artikel 68. Den resterende del af den afkoblede støtte ønskes givet som kvægtillæg til de producenter, der har haft handyrproduktion i referenceperioden 2009, 2010 og 2011. Med brev af 1. februar 2010 anmodede Dansk Kvæg om, at
referenceperioden blev fastsat til 2010-2011.

2. Betingelser for anvendelse af artikel 68 stk. 1 b
Den såkaldte artikel 68 er en del af den politiske aftale fra 2008 om sundhedstjekket. Den har navn efter den artikel i
rådsforordning nr. 73/2009, som juridisk udmønter sundhedstjekket.
Under artikel 68 kan der gives særlig støtte til visse nærmere omtalte områder under nærmere fastsatte betingelser.
Den, der ønskes anvendt i Danmark, er den såkaldte artikel 1b. Støtten kan her gives:
•

”til at overvinde særlige ulemper for landbrugere, der producerer mælk, oksekød, fåre- og gedekød og ris i økonomisk sårbare eller miljømæssige følsomme områder eller til økonomisk sårbare typer af landbrug inden for
disse sektorer”

•

I stykke 3 er omtalt at: ”Støtten må kun ydes i det omfang det er nødvendigt for at skabe et incitament til at bevare det nuværende produktionsniveau”
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Stykke 4 lyder som følger: ”Støtten kan ydes som årlige supplerende betalinger, som f.eks. betalinger pr. dyr el-

•

ler græsarealpræmie”
Kommissionen skal senest den 1. august 2010 eller 2011 have meddelelse om at anvende op til 10 % af natio-

•

nale lofter under artikel 68 fra følgende kalenderår
•

Til bl.a. artikel 68 stk. 1b må højst anvendes 3,5 % af nationalt loft (betragtes som en slags koblet støtte)

•

Støtten under artikel 68 skal være i overensstemmelse med andre fællesskabsforanstaltninger og –politikker
(ordningen skal meddeles Kommissionen, og denne skal sige god for den)
Det skal afklares med Kommissionen, hvad der specifikt skal være opfyldt for at kunne anvende ordningen.

•

Kommissionen har tidligere tilkendegivet, at de ikke ønsker, at der under artikel 68 skal være tale om ny koblet
støtte, men mere en målrettet støtte til en udsat del af produktionen En afklaring med Kommissionen kan trække ud. Det er derfor ikke sikkert, at der kan komme en endelig afklaring før i 2011. Om en godkendelse vil volde
problemer er endnu for tidligt at sige. Finland har fra 2010 indført en lignende ordning for handyr i stedet for den
koblede handyrpræmie, og Kommissionen havde ingen bemærkninger hertil.

Handyrpræmiebeløb i 2009 og skønnede beløb med artikel 68

3.

Handyrpræmien
Handyrpræmieordningen løber til og med 2011 efter de hidtidige retningslinier. Herefter vil den blive afkoblet.
Støtten i 2009 uden graduering har andraget følgende:
•

Tyre - en præmie til 1.023 kr. for dyr på mindst 185 kg slagtet og 9 mdr. levende eksport

•

Stude - en præmie på 737 kr. til dyr på mindst 9 måneder og

•

Stude - to præmier på 1.474 til dyr på mindst 22 måneder

Artikel 68 1 b.
Med en andel på 63 % af nuværende budgetloft for handyrpræmie på ca. 246 mio. kr. til rådighed vil de ca. 155 mio. kr.
blive anvendt til en fortsat koblet støtte. Med handyrslagtninger i 2010 på knap 246.000 stk. vil det give ca. 630 kr. i
gns.pr. stk. inden fradrag for graduering. De resterende ca. 90 mio. kr. vil som omtalt blive ydet som kvægtillæg.

4. Slagtninger
Slagtninger af handyr fordelt efter alder i 2009 fremgår af følgende grafer.

Slagtninger af handyr i 2009
stk.
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