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Journalnummer: 16-8049-000024 

Dato:  21. december 2016

Høring over udkast til bekendtgørelse om ekstraordinær støtte til 

kvalitetsordninger for mælkeproducenter 

NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om ekstraordinær støtte til kvalitetsordninger for mælkeproducenter

Bemærkninger sendes til euogerhverv@naturerhverv.dk senest fredag den 13. januar 2017 med angivelse af j. 

nr. 16-8049-000024. 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Niels Schnedler-Sørensen: NSS@naturerhverv.dk eller Søren 

Næsvang: NAS@naturerhverv.dk.  

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 

Om bekendtgørelsen  

Ved en delegeret forordning vedtog EU-Kommissionen i september 2016 en ekstraordinær krisepakke til 

europæiske landmænd på i alt 350 mio. euro. Danmark er tildelt 9,2 mio. euro af den samlede pakke, svarende til 

ca. 69 mio. kr. Midlerne skal anvendes på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende tiltag og have til formål 

at lette de økonomiske konsekvenser af markedsforstyrrelserne i den animalske sektor, der bl.a. følger af det 

russiske handelsembargo.  

Danmarks tildeling på ca. 69 mio. kr. udmøntes ved denne bekendtgørelse til direkte udbetaling til 

mælkeproducenterne.  

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med denne bekendtgørelse implementerer NaturErhvervstyrelsen Kommissionens delegerede forordning (EU) 

2016/1613 af 8. september 2016 om ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre 

husdyrsektorer.  

Beslutningen om udmøntningen af den danske andel af krisepakken er fastlagt under inddragelse af erhvervet. 

I bekendtgørelsen fastsættes betingelserne for støtteberettigelse og rammerne for udbetalingen af beløbet.  

Implementeringen af forordningen har ingen byrder for erhvervslivet, da der er tale om EU-regler, hvor Danmark 

får tildelt ca. 69 mio. kr., som skal afhjælpe de landbrugere, der befinder sig i likviditetsproblemer og økonomiske 

vanskeligheder.  

Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at bestemmelserne i bekendtgørelsen ikke går videre end 

minimumskravene i EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere kravene i EU-

lovgivningen for at kunne gennemføre udmøntningen af den danske andel af krisepakken.  
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Ikrafttrædelsesdato  

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som hovedregel 

skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Alle 

undtagelser fra de to ikrafttrædelsesdatoer skal forelægges Økonomiudvalget. 

Miljø- og Fødevareministeriet har fået godkendt af Økonomiudvalget, at denne bekendtgørelse, som har direkte 

positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, udstedes uden for de besluttede generelle 

ikrafttrædelsesdatoer.  

Bekendtgørelsen er planlagt til at træde i kraft 1. februar 2017.  

Vedlagt er bilag 1 vedr. de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om ekstraordinær støtte 

til kvalitetsordninger for mælkeproducenter. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering vurderer, at 

bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke 

kvantificeret yderligere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

EU & Erhverv 

 

 

 


