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Udbetaling af præmie for 2011
Forskud 2011
NaturErhvervsstyrelsen har den 9. december 2011 udbetalt 75 pct. i forskud for handyrpræmien til hovedparten af
producenterne for dyr slagtet/eksporteret i de første 43 uger af 2011. I alt vil der blive udbetalt ca. 152 mio. kr. i forskud
til 7.700 handyrproducenter. Det var muligt forordningsmæssigt at få op til 80 pct. i forskudsudbetaling, men
NaturErhvervstyrelsen har ønsket en margen, så de ikke risikerer at skulle ud og kræve penge op, hvis det skulle vise
sig, at endelig udbetaling vil resultere i en reduktion på mere end 20 pct.

Slutudbetaling for 2011
Slutudbetalingen for 2011 ventes foretaget fra slutningen af februar 2012, og være overstået omkring den 1. marts 2012.
Det vil omfatte restbetalingen for dyr, der har fået forskud samt samlet betalingen for øvrige præmieberettigede dyr.
Det betyder også, at NaturErhvervstyrelsen skal have slagteindberetningerne i hænde fra Landbrug & Fødevarer
tidligere end normalt, nemlig senest den 20. januar 2012. Denne frist gælder også for levende eksport.
Udbudet af handyr vil blive ret stort i 2011. Der vil derfor blive tale om en større reduktion i basispræmierne end i de
nærmeste foregående år.
På grundlag af slagtede og levende eksporterede handyr for de første 50 uger af 2011 og skøn for de resterende uger og
for dyr, der opnår præmie, tyder foreløbige beregninger på, at der kan blive tale om en reduktion på omkring 17,5 pct. i
basispræmierne for 2011. I 2010 var reduktionen på 12,28 pct. og i 2009 på 12,67 pct.
Med anvendelse af17,5 pct. i reduktion vil beløbene blive følgende for 2011:
•

Tyrepræmie: Ca. 967 kr. og med fradrag på 9 pct. til graduering ca. 880 kr.

•

Studepræmie: Ca. 691 kr. og med fradrag på 9 pct. til graduering ca. 629 kr. Opnås der to præmier, vil beløbet
være det dobbelte.
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Afkobling i EU fra 2012 og ny handyrpræmieordning i Danmark
Fra og med 2012 afkobles alle nuværende præmier til kvæg i EU på nær ammekopræmien. Det vil dreje sig om 40 pct.
af slagtepræmie for kreaturer, 100 pct. slagtepræmie for kalve i en række lande, samt handyrpræmien (Danmark,
Sverige og Slovenien). Der vil herefter kun være ammekopræmien tilbage af de hidtil koblede præmier med ens EUbestemmelser.
I lande, der ikke hidtil har haft ammekopræmie, vil eneste koblede støtte herefter kun være den, der kan ydes via
artiklerne 68-72 i rådsforordning 73/2009.
Beløbet fra den hidtidige handyrpræmie i Danmark på ca. 246 mio. kr. årligt vil for ca. 60 pct. vedkommende blive
anvendt til handyrtillæg ud fra historisk produktion og de ca. 40 pct. anvendt som en ny koblet handyrpræmie, ydet i
henhold til artikel 68 stk.1 b i forordning 73/2009. Den nye handyrpræmie og HD-tillægget gælder fra og med 2012, men
opmærksomhedens skal henledes på drøftelser af reform af EU's landbrugspolitik, som er planlagt til ikrafttrædelse fra
2014, og hermed med mulighed for ændringer i støtten fra dette tidspunkt.

Handyrtillæg
Det afkoblede beløb gives som handyrtillæg fra og med 2012. NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet en vejledning om
tildeling af handyrtillæg i forbindelse med, at den nuværende handyrpræmie ophører ved udgangen af 2011. Den første
udgave af vejledningen er fra sommeren 2011. NaturErhverstyrelsen er i gang med at udarbejde en revideret version,
der ventes offentliggjort i januar måned 2012. Tillægget benævnes HD-tillæg.
Der vil samlet være 20,01 mio. euro til rådighed som HD-tillæg, svarende til ca. 150 mio. kr. og hermed ca. 60 pct. af det
nuværende handyrloft.
Størrelsen af HD-tillægget for den enkelte vil blive fastlagt som en andel af det samlede beløb til rådighed. Størrelsen
kendes ikke endeligt før i efteråret 2012. Imidlertid skal den enkelte angive i Fællesskemaet, hvis der ønskes et HDtillæg. Fællesskema 2012 skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 24. april 2012.
Imidlertid vil NaturErhvervstyrelsen til hver enkelt udsende specifikationer over præmieberettigede handyr, angivet
særskilt for hvert af referenceårene 2009, 2010 og 2011 i løbet af marts måned 2012. Præmieberettigede handyr
omregnes til værdi ud fra ”grundbeløbet” for handyrpræmien på 157,5 euro (ca. 1.173 kr.) for hver tyr, og 112,5 euro (ca.
838 kr.) for hver studepræmie (er der opnået to studepræmier, vil beløbet for hver stud være det dobbelte).
De beregnede beløb for hvert af de tre referenceår lægges sammen, og denne sum divideres med 3, så der fremkommer
et gennemsnitligt beløb. Er beløbet beregnet særskilt for 2011, lavere end gennemsnittet for de tre år, vil der kun kunne
opnås en andel af det samlede præmiebeløb svarende til det beregnede beløb for 2011, ellers gns. for de tre år.
Referencebeløbene beregnes således på grundlag af de ansøgte, fastslåede dyr og de forordningsfastsatte præmier.
Herved elimineres virkningen af eventuelle sanktioner, som producenterne har fået i referenceårene med deraf følgende
nedsættelse af præmiebeløb. Anvendelse af de udbetalte præmiebeløb til beregning af de afkoblede tillæg ville i givet
fald medføre dobbeltsanktionering af berørte producenter.
Udgangspunktet for beregningerne er grundbeløbene for præmierne. Imidlertid har der været tale om reduktion af
præmierne på grund af overskridelse af budgetloftet Det skønnes derfor, at tillægget vil svare til omkring 85 pct. af det
beregnede præmiebeløb.
HD-tillægget vil blive tillagt de betalingsrettigheder, som den enkelte ejer den 24. april 2012, hvilket også gælder
rettigheder bortforpagtet/lejet ud. Hver rettighed kan højst andrage en værdi på 5.000 euro (ca. 38.000 kr.). Resten vil
blive givet som såkaldte særlige rettigheder med en værdi på højst 5.000 euro, hvor der er krav om opretholdelse af en
produktion på mindst 50 pct. af den, der var historisk.

Side 2 af 4

Der kan findes en nærmere omtale heraf i vejledningen og også om mulighederne, hvis der har været overdraget en del
af eller hele bedriften i referenceperioden. Vejledningen fra sommeren 2011 kan findes via følgende link:
http://2.naturerhverv.fvm.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=4404
Kvægtillæggene inklusiv tildeling fra reserven vil andrage ca. 238 mio. kr. i 2012, efter reduktion på 56 pct. siden 2008.
Med handyrtillæg på ca. 149 mio. kr. vil de samlede tillæg fra afkobling af kvægpræmier andrage ca. 387 mio. kr. årligt
fra 2012, som det fremgår af tabellen. Loftet for præmier til handyr vil andrage ca. 97 mio. kr. fra 2012, mod ca. 246 mio.
kr. årligt siden 2005.

Kvæg- og handyrtillæg, samt præmieloft for præmie til handyr
År
2005-08
2009
2010
2011
2012 og 2013

Anv. kurs Kvægtillæg inkl. res.
Mio.€
Mio. kr.
kr./€
7,45888
73,1
545,2
7,4443
62,8
467,7
7,4519
52,5
391,6
7,4417
42,3
314,5
7,4417
32,0
238,0

Handyrtillæg
Mio.€ Mio. kr.

20,01

148,9

Tillæg i alt
Præmie til handyr
Mio.€ Mio. kr.
Mio.€
Mio. kr.
73,1
545,2
33,085
246,8
62,8
467,7
33,085
246,3
52,5
391,6
33,085
246,5
42,3
314,5
33,085
246,2
52,0
386,9
13,075
97,3

Kilde: Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen samt Landbrug & Fødevarer

Ny handyrpræmieordning
Som delvis erstatning for den hidtidige handyrpræmieordning indføres der en ny koblet handyrpræmie fra den 1. januar
2012, baseret på artikel 68 1. b. i rådsforordning 79/2009. Der kan herunder ydes støtte til: ”at overvinde særlige ulemper
for landbrugere, der producerer mælk, oksekød, fåre- og gedekød og ris i økonomisk sårbare eller miljømæssigt
følsomme områder eller til økonomisk sårbare typer landbrug inden for de disse sektorer”.
Produktionen må ikke forøges. Ordningen skal desuden være forenelig med anden EU-lovgivning. Den skal meddeles
Kommissionen. Der må højst anvendes 3,5 pct. af landloftet i direkte støtte hertil.
Bortset fra de omtalte rammer er udformningen af en sådan ordning op til de nationale myndigheder. Bestemmelserne vil
derfor fremgå af en bekendtgørelse og en vejledning.
Til finansieringen er der anvendt 10 pct. af det oprindelige beløb i støtte til oksekødsektoren i referenceperioden 2000 2002, svarende til 13.075 mio.€ og ca. 97,3 mio. kr. Det er finansieret af det hidtidige loft for handyrpræmie, og det
resterende beløb på knap 150 mio. kr. gives som handyrtillæg. Imidlertid kan ikke benyttede midler under øvrige artikel
68 foranstaltninger anvendes til handyrpræmie. Forhøjes budgetloftet som følge heraf kan præmien for et handyr dog
ikke overskride 81 €/dyr (ca. 600 kr.)
Med et fast årligt beløb til rådighed i € vil præmie pr. dyr dels afhænge af landbrugsomregningskursen for omregning fra
€ til danske kroner pr. 1. oktober pågældende år, dels af præmieberettigede dyr. Hertil kommer evt. ikke benyttede beløb
fra andre artikel 68 ordninger.

Præmiestørrelse for 2012
På grund af dels fremrykning af nogle slagtninger af handyr fra 2012 til 2011, dels en større spædkalveeksport, ventes
udbudet af præmieberettigede handyr at falde i 2012. Det anses for sandsynligt p.t., at antallet af handyr, der får præmie,
kunne blive på ca. 229.000 stk. for 2012. Hermed vil præmien pr. dyr andrage ca. 425 kr./stk. inden graduering, og 382
kr. efter fradrag af graduering på 10 pct. Hertil kommer evt. ikke benyttede beløb fra andre artikel 68 ordninger.

Bestemmelser for handyrpræmie fra 2012
De nedenfor omtalte bestemmelser, gældende fra 2012, er baseret på bekendtgørelse og vejledning fra
NaturErhvervstyrelsen om ydelse af præmier for handyr 2012 af december 2011:
•

Der ydes kun en præmie til handyr (ens beløb for tyre og stude)

•

Præmieberettigede er handyr, som enten slagtes ved en vægt på mindst160 kg sl. og som er godkendt til
konsum, eller som forsendes/eksporteres til EU/3. lande ved en alder på mindst 8 mdr. Der gælder således kun
vægtkrav for dyr slagtet i Danmark.
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•

Den enkelte producent kan kun opnå handyrpræmie, hvis der i kalenderåret leveres mindst 5 godkendte
præmieberettigede dyr (der kan altså ikke opnås præmie til en producent, der leverer 1- 4 dyr årligt, men der
kan godt opnås præmie for dyrene i pågældende år, hvis de leveres fra en anden producent, som opfylder
betingelserne og herunder holdeperioden på de 2 mdr. plus 1 dag).

•

Der udbetales ikke forskud.

•

Udbetaling vil sædvanligvis finde sted omkring den 1. marts det følgende år.

•

Slagtninger og levende eksport skal være indberettet senest 6 mdr. efter slagtning/eksport dog senest den 20.

•

For at få præmie for stude, har det i 2011 været en betingelse, at disse var registreret som stude i CHR-

•

De, der har modtaget handyrpræmie i 2011, er automatisk med i den nye ordning. Nye skal tilmelde sig til

•

Udmelding kan foretages via mail/brev til NaturErhvervstyrelsen.

januar det følgende år.
registeret. Dette krav er ikke gældende med den nye ordning, da beløbene for tyre og stude er ens.
NaturErhvervstyrelsen via Fællesskemaet. Tilmeldingen vil have virkning fra og med pågældende kalenderår.

Hovedparten af de hidtidige bestemmelser med hensyn til mærkning, registrering, holdeperiode og sanktioner er fortsat
gældende:
•

Registreringen skal således være på plads i CHR senest ved holdeperiodens begyndelse
•

Holdeperioden er mindst to mdr. plus en dag inden for de sidste 3 mdr. før slagtning, forsendelse eller
eksport

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1227 af 14. december 2011 om ydelse af præmie for handyr
samt vejledning med titlen ”Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012” af december 2011.
Bekendtgørelsen vil kunne findes på følgende link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139599&exp=1
Vejledningen vil kunne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside via følgende link:
http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46773&PID=165777&NewsID=6852

Præmiebeløb pr. kg og priser for handyr
I 1987 blev der indført præmier til handyr. I figuren er vist præmiernes udvikling i kr./kg produceret kød fra slagtede
handyr siden da.
Præmierne toppede i 2004, hvor de, inkl. ekstensiveringspræmie, androg over 11 kr./kg. Siden 2005 har der kun været
ydet 75 pct. handyrpræmie. Beløbene i handyrpræmie vil fra 2012 andrage knap 2 kr./kg. De har ikke siden 1993 udgjort
et lavere beløb i gns. pr. kg.
Priserne for ungtyre/tyrekalve beregnet som vejet gns. for dyr i klasserne O2, O3, R2 og R3 toppede i 1988. Priserne
inkl. præmier når det højeste niveau i 2011, og overskrider hermed det hidtidige toppunkt fra 2004.

Præmier for handyr og priser for ungtyre R og O
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