Afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol i
besætninger i 2020
Hvem skal betale afgiften?
Der skal betales 691 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med mellem 10 og 40 dyr
(for fjerkræ op til 2.000 dyr) og 1.911 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med over
40 dyr (fjerkræ over 2.000 dyr). Dem der er omfattet af betaling er ejere af dyrehold, bortset fra
akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2020 er
registreret med en besætning på mindst 10 dyr.
Der betales kun én afgift på enten 691 kr. eller 1.911 kr. pr. besætningsejer. Det er besætningsejerens
største besætning, der afgør hvor meget du skal betale. Har du for eksempel tre besætninger med
henholdsvis 15, 20 og 45 dyr, vil du i 2020 blive opkrævet én afgift på 1.911 kr. da den største
besætning er over 40 dyr. Hvis du for eksempel har tre besætninger med hver 20 svin betaler du i alt 691
kr. Har du for eksempel 2 besætninger med hver 55 dyr betaler du i alt 1.911 kr.
En ejer er defineret som det CPR- eller CVR-nummer, under hvilket en besætning er registreret. Hvis du
har besætninger med mindst 10 dyr registreret under både dit CPR-nummer og et eller flere CVR-numre
vil du altså blive opkrævet mere end én afgift. Hvis flere personer i en husstand hver har en besætning
med mindst 10 dyr vil hustanden samlet set blive opkrævet flere afgifter.
Du skal betale uanset hvad dyrenes formål er
Der skal betales uanset om dyrene anvendes i erhvervsmæssig/kommerciel sammenhæng, eller om der
blot er tale om hobbydyr, som du for eksempel kun bruger til at klappe. Du kan altså ikke fritages for
betaling, selv om dyrene ikke bruges kommercielt.
Det er det registrerede antal dyr pr. 1. februar 2020 der afgør afgiftens størrelse
Det er antallet af registrerede dyr i CHR på skæringsdatoen 1. februar 2020 der afgør om du er omfattet
af betaling eller ej. Du kan ikke fritages for betaling, selv om du efterfølgende oplyser
Fødevarestyrelsen om og kan dokumentere, at der den 1. februar 2020 var et andet antal dyr i
besætningen end det, der var registreret i CHR.
Skal du betale selv om du i 2020 ikke udsættes for dyrevelfærdskontrol?
Ja. Da kontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol,
er der fastsat en opkrævningsmodel, som sikrer, at kontrolomkostningerne ikke kun bæres af de
besætningsejere, der udtages til kontrol. Du skal altså betale afgiften uanset om du i 2020 udsættes for
kontrol eller ej.

Hvornår opkræves afgiften?
Afgiften opkræves i foråret 2020. Den opkræves på vegne af Fødevarestyrelsen af SEGES i forbindelse
med opkrævning af gebyrerne for CHR.
Hvad er hjemmel til opkrævning af afgifterne?
Folketinget har besluttet afgifterne, som en del af Veterinærforlig 2. Det er videreført i Veterinærforlig
3.
Hjemmel til opkrævning af afgiften er Fødevarestyrelsens betalingsbekendtgørelse § 23, stk. 1 og 2
Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211396
Pengene går til kontrol
Med Veterinærforlig 2 sker en styrket kontrol, som forligspartierne har besluttet skal finansieres af
erhvervet. Det er også besluttet, at den del af kontrollen, der ikke allerede var finansieret af
besætningsejerne fra 2013 skulle finansieres af erhvervet. De penge, som kommer ind fra afgiften, skal
finansiere Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol i besætninger i 2020. De skal kun finansiere den
ordinære kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer:
Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol. Hvis der foretages opfølgende
kontrol i en besætning, som følge af konstaterede overtrædelser, opkræves særskilt gebyr hos den på
pågældende besætningsejer for denne kontrol.
Du kan læse mere om dyrevelfærdskontrol her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol_af_besaetninger/Sider/Forside.aspx
Hvordan opdaterer du antallet af dyr i besætningen?
Antal dyr i besætningen kan til hver en tid ændres på landbrugsindberetning.dk. Via denne hjemmeside
overføres data til CHR. Antal dyr kan også ændres ved at kontakte CHR-afdelingen. Bemærk, at ved
indberetning af for eksempel flytninger af får, geder eller svin sker der ikke automatisk opdatering af
antallet af dyr i CHR. Ajourføring af antal dyr (undtagen kvæg) skal ske på hjemmesiden
www.landbrugsindberetning.dk, dog med enkelte undtagelser, jf. bekendtgørelse nr. 1407 af 30.
november 2018.
Du kan læse mere om indberetning af antal dyr her: https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp

