
Afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol i besætninger i 2022 
og afgift til finansiering af Vetstat 

 

Afgift fra til finansiering af Vetstat (opkræves kun besætninger med svin og kvæg)  

Hvem skal betale afgiften? 

Ejere af dyrehold med svin og kvæg opkræves en afgift, der skal finansiere driften af Vetstat, der er 
Fødevarestyrelsens it-system til registrering af forbrug af veterinære lægemidler. 

Det er besluttet at besætningsejere med svin og kvæg skal opkræves afgiften, som led i aftale om 
Veterinærforlig III, der blev indgået den 13. december 2017 mellem den daværende regering, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.  

Der opkræves i 2022 372 kr. pr. besætning med svin og 0,25 kr. pr. årsdyr af kvæg. Har du både svin og 
kvæg skal du betale for begge dyrearter.  

Alle besætninger med svin registeret 1. februar 2022 skal betale. 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 antallet af registrerede dyr i CHR på skæringsdatoen 1. februar 2022, 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 2022 var et andet antal dyr i besætningen 
end det, der var registreret i CHR. Hvis du har flere besætninger med svin skal du betale 372 kr. pr. 
besætning.  

For kvæg er det antallet af årsdyr, der afgør din betaling. Alle ejere af årsdyr skal betale. 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. 

Hvordan er afgiften beregnet? 

Der budgetteres med et samlet provenu på 3,2 mio. kr. i 2022. Fordelingen af beløbet mellem ejere af 
dyrehold med svin eller kvæg sker forholdsmæssigt i forhold til disses andel af det samlede 
antibiotikaforbrug for de to dyrearter. Antibiotikaforbruget opgøres på baggrund af seneste afsluttede 
periode den 1. juli til og med den 30. juni. Den andel af det samlede beløb som skal betales af ejere af 
dyrehold med svin, fordeles mellem alle ejere af dyrehold med svin med et ligeligt beløb pr. besætning 
registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) den 1. februar i det år, beløbet opkræves. Den andel af 
det samlede beløb, som skal betales af ejere af dyrehold med kvæg, fordeles mellem alle ejere af dyrehold 
med kvæg med et ligeligt beløb pr. årsdyr på grundlag af antal årsdyr i senest afsluttede periode den 1. juli 
til og med den 30. juni. 

Hvad er hjemmel til afgiften? 

Hjemmel er lov om dyrlæger § 17. Loven findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1523  

Hvad går pengene til? 



Afgiften skal finansiere driften af Vetstat. VetStat er Fødevarestyrelsens IT-system til registrering af forbrug 
af veterinære lægemidler. Blandt de vigtigste formål med registret er at monitorere udviklingen i forbruget 
af antibiotika til dyr i Danmark og på den baggrund igangsætte initiativer, som kan sænke forbruget. Dette 
medvirker til at optimere anvendelsen af antibiotika i danske husdyrbesætninger, specielt med henblik på 
at imødegå resistensudvikling. Endvidere anvendes data fra registeret i dyrlægers rådgivning af klienter 
som et redskab for myndigheder til overvågning af uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika 
og som et vigtigt grundlag for forskning i udvikling af antibiotikaresistens.  

Læs mere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx   

 

Dyrevelfærdsafgift 

Hvem skal betale afgiften?  

Dem der er omfattet af betaling er ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i 
Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2022 er registreret med en 
besætning på mindst 10 dyr. Der opkræves kun én afgift pr. besætningsejer uanset hvor mange 
besætninger man ejer og uanset om man ejer forskellige dyrearter. Det er besætningsejerens dyreart og 
størrelse på besætning, der afgør hvor meget du skal betale. 

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.  

I 2022 er indført højere afgifter for besætninger med svin og kvæg end for andre dyrearter. Før 2022 var 
taksterne de samme for alle dyrearter. De højere takster for svin og kvæg skyldes, at det er besluttet, at der 
skal laves flere kontroller i besætninger med svin og kvæg. Der kan læses mere om den styrkede kontrol 
her:  https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minister-oeger-kontrol-med-dyrevelfaerd-efter-ny-rapport/  

Ejere af besætninger med kvæg:   

- Der skal betales 3.114 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én 
er med kvæg, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr;  

- Der betales 1.126 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er 
med kvæg, med en besætningsstørrelse mellem 10 og 40 dyr. 

Ejere af besætninger med svin, som ikke ejer besætninger med kvæg med mindst 10 dyr: 

- Der skal betales 3.075 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én 
er med svin, med en besætningsstørrelse på over 40 dyr; 

- Der betales 1.112 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger, hvoraf mindst én er 
med svin, med en besætningsstørrelse mellem 10 og 40 dyr. 

Ejere af besætninger med andre typer dyr end svin og kvæg (undtagen akvakultur, heste, kameler, kaniner 
og humlebier):  

- Der skal betales 1.930 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en 
besætningsstørrelse på over 40 dyr (for fjerkræ dog over 2.000 dyr);  



- Der betales 698 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med en 
besætningsstørrelse mellem 10 og 40 dyr (for fjerkræ dog op til 2000 dyr).  

Taksterne for så vidt angår fjerkræ finder kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i 
henhold til bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR. 

  

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 2022 der afgør størrelsen af den afgift du opkræves  

Det er antallet af registrerede dyr i CHR på skæringsdatoen 1. februar 2022, der afgør om du er omfattet af 
betaling eller ej. Du kan ikke fritages for betaling, selv om du efterfølgende oplyser Fødevarestyrelsen om, 
at der den 1. februar 2022 var et andet antal dyr i besætningen end det, der var registreret i CHR.  

Skal du betale selv om du i 2022 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 2022 udsættes for 
kontrol eller ej.  

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 § 24, stk. 1-6 samt 8. 
Læs bekendtgørelsen her:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2641  

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 2022. 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. 867 af 11. maj 2021. 
Du kan læse mere om indberetning af antal dyr her: https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp  


