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AKTUELT

GEBYRER: Fødevaremini-
ster Mette Gjerskov har 
bedt Fødevarestyrelsen 
ændre praksis, så mindre 
og alsidige landbrug ikke 
skal betale overpris for 
det veterinære tilsyn

Af Irene Brandt

Der er ingen grund til at tro, at føde-
vareminister Mette Gjerskov IKKE 
selv troede på, at hun talte sandt, 
da hun på Økologisk Landsfor-
enings generalforsamling i foråret 
direkte adspurgt forsikrede, at Fø-
devarestyrelsen kun ville opkræve 
afgiften på 873 kr., som er gebyret 
for kontrol med dyrevelfærden i 
besætninger, én gang pr. bedrift.

Der er heller ingen grund til at 
tro, at det fra politikernes side har 
været hensigten, at det skulle væ-
re anderledes. Desto ærgerligere er 
det, at virkeligheden har vist sig at 
være en ganske anden.

- Jeg var ærlig talt, overrasket 
over, at Mette Gjerskov svarede, at 
afgiften kun vil blive opkrævet én 
gang pr. bedrift, fortæller Ole Da-
vidsen, der stillede spørgsmålet til 
ministeren på generalforsamlingen.

Det fremgår af vejledninger og 
bekendtgørelser, at afgiften opkræ-
ves pr. besætning, og at en besæt-
ning defineres som en samling af 
mindst ti dyr af samme dyreart. Og 
disse bestemmelser kendte Ole Da-
vidsen, da han spurgte Mette Gjer-
skov om det rimelige i, at mindre 
landbrug, som ofte har flere for-
skellige dyrearter på samme be-
drift, skulle betale afgiften pr. dy-
reart.

- Derfor var svaret selvfølgelig 
glædeligt, konstaterer Ole David-
sen

Hvad siger du så til, at Økologisk 

Landsforening nu bliver kontaktet 
af landmænd, som har fået helt op 
til fem opkrævninger, fordi de angi-
veligt har fem forskellige dyrearter à 
minimum 10 dyr på bedriften?

- Det er jeg da mildt sagt skuffet 
over! Det er rent ud sagt uforståe-
ligt, for ministerens svar var meget 
klar på generalforsamlingen: Der 
skal kun opkræves én afgift pr be-
drift, siger Ole Davidsen.

Dyreart, bedrift, besætning?
På generalforsamlingen beskrev 
Mette Gjerskov, hvordan Fødevare-
styrelsen var nået frem til gebyrets 
størrelse:

 - Det er en balance. For hvem skal 
betale for tilsynet med dyrevelfær-
den? Skal den betales af skatte-
yderne eller af landmanden? Det 
mest retfærdige er, at den, der har 
dyrene, betaler for tilsynet. Der-
næst har Fødevarestyrelsen skullet 
finde en ordning for opkrævning af 
gebyret, som ikke øger bureaukra-
tiet. Og det er så endt med denne 
løsning; men det er en misforstå-
else at tro, at en bedrift kan kom-
me til at betale gebyret mere end 
én gang, for I skal betale pr. besæt-
ning og ikke pr. dyreart, sagde Met-
te Gjerskov.

Senere slog hun fast, at ’du får 
kun én regning pr bedrift’.

Det kan ligne nævenyttigt ord-
kløveri at skelne mellem begreber-
ne besætning, dyreart og bedrift; 
men for den enkelte landmand 
med flere slags dyr på bedriften 
er det en meget dyr misforståel-
se, hvis ministeren mener, at ordet 
’besætning’ dækker over alle dy-
rene på én bedrift. Selv om de fle-
ste mennesker har samme opfattel-
se af ordets betydning, så betyder 
’besætning’ - som nævnt ovenfor - 
noget helt andet, når det står i Fø-
devarestyrelsens bekendtgørelser.

Spørgsmål til ministeren
Økologisk Landsforenings formand, 
Per Kølster, har bedt ministeren om 
at forholde sig til problematikken:

’Vi oplever i foreningen stor fru-
stration over, at de mindre bedrif-
ter igen må holde relativt mere for 
end de store egentlige erhvervsbe-
drifter. Vi mener i foreningen ikke, 
at det kan berettiges, da flertallet af 

de mindre bedrifter drives mindre 
intensivt, hvilket betyder, at der er 
relativt mindre pres på dyrene i dis-
se bedrifter. Vi anmoder derfor om, 
at modellen justeres, så den kan 
forsvares (...) Umiddelbart foreslår 
vi, at hver bedrift kun kan opkræves 
ét gebyr, sådan som du også svare-
de spørgeren fra salen,’ skriver Per 
Kølster til Mette Gjerskov.

Økologi & Erhverv har bedt Mette 
Gjerskov svare på, om det oprinde-
ligt var politikernes hensigt, at af-
giften kun skal opkræves én gang 
pr. bedrift, så små producenter, som 
ofte har flere dyrearter, ikke straf-
fes for at drive en bedrift med stor 
mangfoldighed. 

Hertil har Mette Gjerskov svaret, 
at et samlet Folketing med Veteri-
nærforlig II blandt andet var enige 
om et nyt og ambitiøst kontrolkon-
cept, der skal sikre mere effekt af 
kontrollen og en større og hurtigere 
regelefterlevelse. Samtidig er for-
ligspartierne enige om, at velfærds-
kontrollen skal gebyrfinansieres. 

Mette Gjerskov understreger dog, 
at det ligger hende meget på sin-
de, at gebyrer og byrder ikke bela-
ster erhvervet unødigt. Fødevare-
ministeriet har derfor taget initiativ 
til, at modellen for gebyrfinansie-
ringen af velfærdskontrollen juste-
res, således at der fra 2014 i højere 
grad vil blive taget højde for besæt-
ningsstørrelser ved opkrævningen 
af gebyret. Modellen indebærer, at 
der for besætninger på mellem 10 
og 40 dyr skal betales 400 kr. årligt, 
og der for besætninger med flere 
end 40 dyr skal betales 1.100 kr. år-
ligt. Gebyret betales pr. besætning. 

Økologi & Erhverv spurgte også 
Mette Gjerskov om der var initiati-
ver på vej til justering af modellen, 
så den kan forsvares over for de 
mindre og alsidige bedrifter. Hertil 
svarede Mette Gjerskov:

- Jeg er opmærksom på proble-
met med bedrifter med flere dyre-
arter, og jeg har bedt Fødevaresty-
relsen om at finde en løsning, så 
gebyret kun skal betales for den 
’første’ dyreart.

På Økologisk Landsforenings generalforsamling i foråret 
fortalte fødevareminister Mette Gjerskov om intentionerne 
bag gebyret for kontrol med dyrevelfærden i besætninger. 

Hun slog fast, at afgiften kun skal betales én gang pr. 
bedrift. I bekendtgørelsen står der til gengæld, at gebyret 

skal betales én gang pr. besætning. 
Foto: Morten Telling.

Veterinærforlig II

Med Veterinærforlig II blev besluttet, at hele velfærdskontrollen skal 
finansieres af erhvervet. 

 
De samlede udgifter til kontrollen er budgetteret til 21 mio. kr. De 21 
mio. kr. omfatter både omkostninger til kontrollen af dyrlægers kontrol 
med egenkontrol i besætningerne og kontrollen af besætningerne. 
Besætningsejere med mindst ti dyr betaler 873 kr. pr. besætning, og 
dyrlæger med mindst én sundhedsrådgivningsaftale betaler også 873 
kr. 

 
I beregningen af afgiften på 873 kr., som blev foretaget i efteråret 
2012, er forudsat, at der på skæringsdatoen for, hvilke betalingsob-
jekter der skal opkræves (1. februar 2013), ville være 24.043 beta-
lingsobjekter, heraf 23.566 besætninger med mindst ti dyr og 477 
dyrlæger.  Det har siden vist sig, at det faktiske antal besætninger med 
mindst ti dyr 1. februar 2013 var lidt højere end de 23.566, nemlig ca. 
25.200. 

 
For så vidt angår antal besætningsejere findes den 25. juni 2013 
18.779 forskellige ejere (CVR-numre eller CPR-numre), der har en el-
ler flere aktive besætninger med minimum ti dyr i alt.    

Det betyder, at hvis udgiften pr. ejendom til tilsynet vil stige fra 873 
kr. til 1.090 kr. Hvis udgiften i stedet for at blive fordelt efter antallet 
af besætninger, blev fordelt med én afgift pr bedrift.

Intentionen, der blev væk
Jeg har bedt Fødevarestyrelsen om 
at finde en løsning, så gebyret kun 
skal betales for den ’første’ dyreart.

Fødevareminister Mette Gjerskov“


