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Ref. LARRON
Den 7. oktober 2019

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om 
slagtepræmie for kvier, tyre og stude.

Ordningens indhold/formål
Bekendtgørelsen finder anvendelse på frivillig koblet støtte i henhold til Europa Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013. Landbrugsstyrelsen kan efter bekendtgørelsen yde 
slagtepræmie til producenter af kvier, tyre og stude ved slagtning på eksportautoriserede 
slagterier, eller godkendte slagtesteder i Danmark, jf. den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., eller ved 
udførsel til slagtning i en anden EU-medlemsstat. I perioden 2015-2020 anvendes årligt 
24.135.000 € til slagtepræmier efter bekendtgørelsen. 

De foreslåede ændringer
Eneste substantielle ændring til bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude er, at 
Landbrugsstyrelsen opdaterer henvisningen til forordningsgrundlaget to steder i § 17. Den 
hidtidige henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 ændres således, at der 
i stedet henvises til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/1182 og 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/1184. Henvisningen ændres, fordi 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 er ophævet af forordning nr. 2017/1182. Der 
er ikke ændret i de relevante EU-regler. 

Dermed sikres det også fremadrettet, at både de slagterier, som er omfattet af bekendtgørelse 
nr. 643 af 30. maj 2018 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for 
slagtekroppe af svin, kvæg og får, og de slagterier, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelse, 
afvejer slagtekroppene som fastsat i EU-reglerne. 

Administrative konsekvenser
Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring i Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering 
(TER). TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser 
for erhvervslivet. 

Skatter, afgifter, subsidier mv.
Bekendtgørelsen medfører uændret subsidier på 24.135.000 € årligt

Øvrige efterlevelseskonsekvenser
Ingen

Adfærdsvirkninger
Ingen

BNP
Ingen. Ordningen er uændret 100 pct. EU-finansieret. 

Afledte effekter
Ingen
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