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Høring om udkast til bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre 

og stude  

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 

i høring. 

 

Landbrugsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12.00.  

 

Høringssvaret bedes sendt til Direkte Betalinger: direktebetalinger@lbst.dk med 

angivelse af journalnummer 19-1222-000001. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til: Anders 

Westergaard Kristensen på e-mail anwekr@lbst.dk eller på telefon 25 13 98 84 

eller Lene Dalsgaard på e-mail lendal@lbst.dk eller på telefon 22 82 30 54.  

 

De modtagne høringssvar, som ikke stammer fra ministerier eller styrelser under 

ministerierne, vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, herunder 

afsenders navn og e-mailadresse. 

 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 
liste. 

 

Der er vedlagt et udkast til bekendtgørelse. Ændringer er markeret i teksten.  

 

Baggrund for ændring af bekendtgørelsen  

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude ændres på følgende 

måde. I § 17 er der i den gældende bekendtgørelse henvist til den tidligere 

forordning 1249/2008. Forordningen er ophævet med ikrafttrædelsen af Europa-

Kommissionens delegerede forordning 2017/1182, som sammen med 

gennemførelsesforordning 2017/1184 erstatter forordning 1249/2008. 

Henvisningen til forordning 1249/2008 i § 17 er derfor rettet. Den ændrede 

henvisning medfører ikke, at slagtevægten fremover skal bestemmes på anden 

måde en hidtil.  

 

Derudover er der foretaget korrekturrettelser, som ikke er væsentlige for det 

materielle indhold af bekendtgørelsen.  
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Digitaliseringsklar lovgivning 

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk  

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal  

Alliance har indgået aftale om digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Sagsbehandlingen af ansøgninger om slagtepræmie til kvier, tyre og stude foregår i 

høj grad automatisk. De foreslåede ændringer ændrer ikke på det. Ændringerne vil 

således ikke have negativ betydning for den automatiske sagsbehandling på 

området. Landbrugsstyrelsen anser derfor de 7 principper for digitaliseringsklar 

lovgivning for opfyldt.  

 

Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering og 

vurderet, at de ikke er relevante for de pågældende ændringer af bekendtgørelse 

om slagtepræmie for kvier, tyre og stude.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude implementerer Europa-

Parlamentets og Rådets forordninger (EU) nr. 1306/2013 og 1307/2013. 

Bekendtgørelsen indeholder den nationale gennemførelse af de bestemmelser i 

forordningerne, der bemyndiger medlemsstaterne til at fastsætte egne regler og 

træffe valg til gennemførelsen af forordningerne. 

 

De ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen går ikke videre end 

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

administrere kravene i EU-lovgivningen.  

 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Ændringerne til bekendtgørelsen har ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser. De 

erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen er vedlagt.  

 

Ikrafttrædelsesdato 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2020.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Direkte Betalinger 

 

 


