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1 Resumé 

I denne ex ante måling måles de forventede administrative byrder, der bliver pålagt svineproducenter i 
Danmark ved de foreslåede ændringer til bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr1, der im
plementerer svinedirektivet2 fra 2008. 

EY har gennem 10 interviews med slagtesvineproducenter, integrerede besætninger og so-besætninger 
med salg af smågrise kortlagt virksomhedernes forventede tidsforbrug forbundet med at efterleve de 
administrative opgaver, som følger af bekendtgørelsesudkastet. Derudover har EY afdækket, hvilken 
type af medarbejder der vil varetage opgaverne, og om landbrugerne agter at involvere eksterne parter 
i udførelsen af opgaven.  

De forventede administrative byrder kan inddeles i fire kategorier: 1) Skriftlig dokumentation for fore
komst af halebid; 2) Skriftlig risikovurdering og tilhørende handlingsplan; 3) Skriftlig dokumentation for 
behov for modtagelse af halekuperede smågrise; 4) forevisning af dokumentation ved kontrolbesøg.  

I tabellen nedenfor fremgår de forventede løbende administrative byrder. 

Beskrivelse af løbende byrder Løbende administrative konsekvenser  
(mio. kr.) 

Skriftlig dokumentation for forekomst af halebid 6,0 mio. kr.  

Skriftlig risikovurdering og tilhørende 
handlingsplan 

7,4 mio. kr. 

Skriftlig dokumentation for behov for modtagelse 
af halekuperede smågrise 

0,8 mio. kr.  

Forevisning af dokumentation ved kontrolbesøg 0,06 mio. kr.  
Total løbende administrative konsekvenser 14,3 mio. kr.

1 Bekendtgørelse nr. 1324 af 29/11/2017. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 
2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, EF-Tidende 2009, nr. L 47, 
side 5. 
2 Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret 
udgave). 
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2 Bekendtgørelsesudkastets konsekvenser for virksomhederne  

Bekendtgørelsesudkastets nye krav medfører fire administrative konsekvenser. I de følgende afsnit be
skriver EY de forventede administrative byrder, de interviewede virksomheders kvalitative kommentarer 
samt summen af byrderne på tværs af segmenterne.  

2.1 Formål med udkastet til ny bekendtgørelse   
Der er foreslået en ny bekendtgørelse3 om halekupering og kastration af dyr, efter EU-Kommissionen 
har iværksat en række bestræbelser på at reducere antallet af halekuperede grise i EU, herunder udar
bejdelse af en henstilling4, gennemførelse af audits og krav om at medlemslandene udarbejder en hand
lingsplan med henblik på, at forbedre deres kontrol af svinedirektivets regler om halekupering. Stram
ningerne til reglerne om halekupering kommer som et resultat af EU-Kommissionens henstilling og en 
auditering gennemført i oktober 2017, der konstaterede, at omkring 98,5 % af grisene i konventionelle 
besætninger i Danmark er halekuperede. EU-kommissionen har på den baggrund konkluderet, at haleku
pering sker rutinemæssigt i Danmark. Ifølge EU reglerne er det ikke lovligt at halekuperer rutinemæs
sigt, men kun hvis der er vidnesbyrd om, at der er forårsaget skader på andre svins haler. Inden haleku
pering skal der træffes andre foranstaltninger til at forhindre halebidning. Fødevarestyrelsen har derfor 
besluttet at stramme op på de nationale regler om halekupering af grise. 

Det følger af svinedirektivet og de danske regler, der er implementeret i bekendtgørelsen, at det er for
budt at halekupere grise rutinemæssigt. Landbrugere kan dog halekuperes inden for dyrets første 2.-4. 
levedøgn, hvis det dokumenteres, at der er sket skader på grisenes haler som følge af halebid. 

Som følge af EU-Kommissionens henstilling og på baggrund af resultaterne fra EU-Kommissionens audit 
i Danmark, indføres der i bekendtgørelsen et krav til landbrugere om skriftlig dokumentation af forekom
sten af halebid5, en risikovurdering og en tilhørende handlingsplan, samt indhentning af dokumentation 
for modtagelse af halekuperede grise. Dokumentationen skal forevises Fødevarestyrelsen på forlan
gende.  

2.2 Administrative konsekvenser ved den ny bekendtgørelse   

Bekendtgørelsesændringerne medfører en række administrative byrder for de konventionelle svinebe
sætninger. De administrative byrder består i, at de omfattede svinebesætninger nu skal udarbejde en 
skriftlig dokumentation af forekomst af halebid, hvilket tidligere var tilstrækkeligt ved en mundtlig er
klæring. Endvidere skal de udarbejde en skriftlig risikovurdering med tilhørende handlingsplan samt ind
hente dokumentation for, at en aftager af smågrise har behov for at modtage halekuperede grise. Al do
kumentation skal forevises Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolbesøg.  

2.2.1 Skriftlig dokumentation for forekomst af halebid 

Bekendtgørelsens § 4 foreskriver, at svin ikke må halekuperes rutinemæssigt. Pattegrise kan halekupe
res inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der kan forevises skriftlig dokumentation for, at der på bedrif
ten er sket skader på haler (halebid), som følge af at kupering ikke er foretaget, og der er forsøgt indført 
foranstaltninger for at forhindre halebidning, jf. § 5, stk. 1. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må 
højst kuperes op til halvdelen af den. Den skriftlige dokumentation skal indeholde oplysninger om: 

1. Hvornår halebid er forekommet 

2. Andelen af grise eller stier, hvor der er konstateret halebid 

3. Alvoren af skader på haler som følge af halebidning 

Den administrative byrde består i, at landbrugeren fremadrettet skal dokumentere forekomsten af hale
bid skriftligt i modsætning til tidligere, hvor denne dokumentation blev indhentet i form af en mundtlig 
erklæring fra landbrugeren om, at der har været og fortsat forventes at være problemer med halebid, 

3 Bekendtgørelse nr. 1324 af 29/11/2017. 
4 Kommissionens henstilling (EU) 2016/336 om anvendelse af Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med 
hensyn til beskyttelse af svin for så vidt angår foranstaltninger med henblik på at begrænse behovet for halekupering. 
5 Her er tale om en opstramning i forhold til det eksisterende (mundtlige) dokumentationskrav. Med bekendtgørelsesændringen vil det 
blive præciseret, at dokumentationen skal være skriftlig, og hvad den skal indeholde. 
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hvis ikke pattegrisene fik kuperet deres haler. Landbrugeren opbevarer dokumentationen, således doku
mentation kan fremvises ved et kontrolbesøg. Dokumentationen må gerne være i form af et digitalt bil
lede, når blot den opfylder oplysningskravene ovenfor under 1-3. 

EY har interviewet slagtesvinebesætninger, integrerede besætninger og so-besætninger med salg af 
smågrise, som alle er omfattet af denne byrde. Byrden er betragtet som en kontinuerlig arbejdsgang, 
hvor landbrugeren eller den besætningsansvarlige på dagen ved observation af halebid vil tage et bil
lede, der dokumenterer forekomst, tidspunkt og alvor af skader. De interviewede virksomheder oplyser, 
at de skal bruge 2 timer årligt på indsamling af dokumentation af forekomsten af halebid. Dokumentatio
nen vil blive tilvejebragt ved hjælp af en mobiltelefon, og arbejdsgangen vil ofte skulle gennemføres på 
flere staldanlæg/i flere bygninger, hvilket er drivende for tidsforbruget.  

De interviewede virksomheder oplyser, at de ligeledes vil bruge 2 timer årligt på at administrere doku
mentationen og have billederne beredt, således de kan forevises ved et kontrolbesøg. De interviewede 
virksomheder oplyser, at de agter at opbevare dokumentationen på en fælles server, hvor der også i dag 
opbevares øvrig dokumentation omkring stald, dyrevelfærds- og dyrelægeforhold.  

Administrative konsekvenser  

På baggrund af interviews med 10 svinebesætninger estimerer EY de forventede løbende administrative 
konsekvenser forbundet med skriftlig dokumentation for forekomst af halebid til ca. 3 mio. kr. på sam
fundsniveau, indebærende 2 timer årligt pr. virksomhed. Den løbende administrative byrde forbundet 
med opbevaring og administration af dokumentation beløber sig ligeledes til ca. 3 mio. kr. på samfunds
niveau, indebærende 2 timer årligt pr. virksomhed. Det vil være landbrugeren eller den daglige besæt
ningsansvarlige, der varetager opgaverne. En besætningsansvarlig er betegnelsen for den person, der 
har det overordnede ansvar for besætningen på en given dag. Det er oplyst af de interviewede virksom
heder, at ansvaret og udførelsen af arbejdsgangene ikke varierer, hvad end det er den besætningsan
svarlige eller landbrugeren, der udfører arbejdet, da der ofte er tale om den samme person. EY har der
for vurderet, at i en normaleffektiv virksomhed falder landbrugeren og den besætningsansvarlige under 
samme lønkategori, hvilket danner baggrund for beregningen af den løbende administrative konsekvens. 
Virksomhederne vil indhente dokumentation kontinuerligt i løbet af et år, og der kan ikke bestemmes et 
normaleffektivt antal hændelser. Der er 5.241 konventionelle besætninger omfattet af denne admini
strative konsekvens.  

Informationsforpligtelse  Beskrivelse 
Administrativ konsekvens på 

samfundsniveau 

Skriftlig dokumentation for forekomst af 
halebid 

Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.)  

3,0 mio. kr.  

Administration og opbevaring af 
dokumentation  

Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.) 

3,0 mio. kr. 

I alt  6,0 mio. kr. 

2.2.2 Skriftlig risikovurdering med tilhørende handlingsplan  

I ændringen til bekendtgørelsens § 5 foreslås indførelse af skriftlig risikovurdering med en tilhørende 
handlingsplan. Inden der foretages halekupering som følge af en skriftlig dokumentation af behovet her
for, jf. § 4, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til mil
jøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres. Den 
administrative byrde består i, at der skal udarbejdes en skriftlig risikovurdering samt en tilhørende hand
lingsplan. Ved gennemførelse af risikovurderingen skal landbrugeren foretage en vurdering af besætnin
gen i forhold til overholdelse af gældende lovgivning. Vurderingen er således ikke ny, men den skriftlige 
udførelse er ny.  

Risikovurderingen fungerer som et værktøj til at identificere tilstrækkelige eller utilstrækkelige staldfor
hold eller driftsledelsessystemer baseret på seks parametre, som fremgår af bekendtgørelsesudkastets 
bilag 1: Det tildelte beskæftigelses- og rodemateriale; renhedstilstand; termisk komfort og luftkvalitet; 
konkurrence om foder, vand og plads; foder og vand. Handlingsplanen skal beskrive, hvordan utilstræk
kelige forhold vil blive udbedret. Hvis risikovurderingen af staldanlægget afslører, at staldanlæggets for
hold er tilstrækkelige til produktion af grise med hele haler, skal handlingsplanen beskrive, hvordan be
sætningen gradvist vil ophøre med at halekupere. Dette kunne eksempelvis være ved at starte prøve
hold med ukuperede haler omfattende 2 kuld eller 30 grise. Handlingsplanen skal i så fald beskrive, hvor 
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mange kuld pattegrise man vil undlade at halekupere, og hvornår det skal foregå. Risikovurderingen 
gælder den besætning, hvori pattegrisene fødes og halekuperes, og den eller de besætninger, hvortil 
disse grise senere måtte blive afsat eller på anden måde overdraget. 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der stilles hjælperedskaber til rådighed i form af en skabelon til et risi
kovurderingsværktøj med et afkrydsningsskema på ca. 20 punkter, hvor landbrugeren kan afkrydse, om 
de enkelte forhold er tilstrækkelige eller ej. Tilmed vil der blive stillet en skabelon for handlingsplanen til 
rådighed. Denne skabelon vil indeholde alle parametre, således at landbruger kan anføre, hvordan og 
hvornår forhold udbedres.   

Det tilkendegives, at man som landbruger i forbindelse med den daglige pasning af grisene har indgå
ende kendskab til sine staldanlæg og derfor har kendskab til, hvorvidt der leves tilstrækkeligt op til de 
seks parametre, der fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 1. Virksomhederne vil udarbejde risiko
vurderingen i form af en afkrydsning af de 20 punkter på skabelonen for risikovurderingen baseret på 
eksisterende arbejdsgange og kendskab til staldforholdene. Risikovurderingen vil blive udarbejdet på 
landbrugerens kontor og arbejdsgangen forventes at tage 15 minutter årligt pr. besætning.  

Da den skriftlige risikovurdering og den tilhørende handlingsplan er underlagt formel kontrol fra 
Fødevarestyrelsen, oplyser de interviewede virksomheder, at man vil inddrage en dyrlæge som uvildig 
kompetence til validering af den skriftlige handlingsplan, som udarbejdes af landbrugeren og baseres på 
risikovurderingen. På baggrund af interview med slagtesvinebesætninger, integrerede besætninger og 
so-besætninger med salg af smågrise vurderes det, at gennemskrivningen af handlingsplanen vil tage 3 
timer, hvoraf dyrlægen vil blive inddraget i 0,5 time til en faglig validering.  

De interviewede virksomheder vil udarbejde risikovurderingen og handlingsplanen én gang årligt, og 
proceduren vil gøres til en del af deres årshjul. Inddragelse af dyrlægen til validering af den skriftlige 
handlingsplan vil gøres til en del af agendaen på et af dyrlægens kontinuerlige besøg, som afholdes lø
bende over året.  

EY har interviewet slagtesvineproducenter, integrerede besætninger og so-besætninger med salg af 
smågrise, som alle er omfattet af denne administrative konsekvens. På baggrund af virksomhedernes 
udsagn er der ikke vurderet variation i arbejdsgangen, hvorfor de administrative konsekvenser er esti
meret på tværs af de tre segmenter (se kapitel 6). 

Administrative konsekvenser  

EY har interviewet 10 danske svinebesætninger på tværs af slagtesvineproducenter, integrerede besæt
ninger og so-besætninger. På den baggrund estimeres den administrative konsekvens for en normalef
fektiv virksomhed forbundet med udarbejdelse af risikovurdering til ca. 0,4 mio. kr. på samfundsniveau, 
indebærende 15 minutter pr. virksomhed til udarbejdelse og afkrydsning af risikovurderingsværktøjets 
20 punkter. EY estimerer den administrative konsekvens forbundet med udarbejdelse af tilhørende 
handlingsplan til ca. 4,5 mio. kr. indebærende 3 timer årligt pr. virksomhed. EY estimerer på baggrund 
af udsagn fra de interviewede virksomheder, at der er tale om en ekstern anskaffelse i form af en dyr
læge, der vil blive inddraget som uvildig kompetence til validering af den skriftlige handlingsplan. EY 
estimerer, at en normaleffektiv virksomhed vil inddrage en dyrlæge 0,5 time årligt, hvilket beløber sig til 
ca. 2,5 mio. kr. på samfundsniveau. Dyrlægen vil bruge 0,5 time på validering af den skriftlige hand
lingsplan. Timeprisen for en dyrlæge er oplyst til værende 950 kr. i timen, hvilket afspejler den fakture
rede timepris til landbrugeren.  

Da der er tale om sammenlignelige arbejdsgange på tværs af de tre udvalgte segmenter, dækker de ad
ministrative konsekvenser samt den eksterne anskaffelse over en population på 5.241 danske virksom
heder.  

Informationsforpligtelse  Beskrivelse 
Administrativ konsekvens på 

samfundsniveau 

Udarbejdelse af risikovurdering  
Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.)  

0,4 mio. kr.  

Udarbejdelse af handlingsplan  
Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.) 

7,0 mio. kr. 

I alt  7,4 mio. kr. 
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2.2.3 Dokumentation for behov for modtagelse af halekuperede grise  

Ændring til bekendtgørelsens § 5, stk. 4 foreskriver, at en modtagerbesætning (fx slagtesvinebesæt
ning) af halekuperede smågrise skal fremlægge dokumentation for nødvendigheden af at modtage hale
kuperede grise. Risikovurderingen og handlingsplanen er tilstrækkelig for at dokumentere dette. Tilmed 
er det et krav, at afsenderen af smågrise (fx integrerede besætninger med salg af smågrise og so-besæt
ninger med salg af smågrise) indhenter dokumentation fra modtageren omkring nødvendigheden af at 
modtage halekuperede grise. Den administrative byrde består således i, at afsenderen skal indhente do
kumentation fra modtageren.  

De interviewede virksomheder oplyser, at de primært sælger smågrise via en omsætter på faste kon
trakter. Der sælges således ”puljegrise”, hvilket betyder, at afsenderen ikke har kontakt til eller er be
vidst om, hvem den endelige modtager af grisene er. Omsætteren er modtager og er ansvarlig for trans
port og fordeling af grisene til en eller flere modtagere, både nationalt og internationalt. Modsat reduce
rer dette risikoen for afsenderen både i forbindelse med transport og i forbindelse med afregning og 
håndtering. Blandt de interviewede virksomheder er der i ganske få tilfælde tale om direkte samhandel 
med den endelige modtager. Det kan være i enkelte tilfælde, hvor en mindre andel bliver handlet uden 
om omsætteren. Fælles for de interviewede virksomheder er dog, at de alle har en aftale med en omsæt
ter, også selvom der omsættes en andel direkte til den endelige modtager. EY vurderer således en nor
maleffektiv virksomhed til at afsætte smågrise via en omsætter.  

Denne måling er baseret på, at afsenderen af smågrise skal indhente dokumentation fra mellemhandle
ren for nødvendigheden af at modtage halekuperede smågrise. Det blev oplyst, at hvis virksomhederne 
skal indhente oplysninger fra den endelige modtager, vil det være et yderst omfattende arbejde, da de 
ikke kender den endelige modtager og ikke har mulighed for at identificere denne, som systemet er sat 
op i dag.  

Administrative konsekvenser  

EY har interviewet tre integrerede besætninger og tre so-besætninger med salg af smågrise. 
Fødevarestyrelsen har oplyst, at 50 % af de danske integrerede besætninger sælger smågrise. EY har 
talt med et udsnit af disse. Afsendere af halekuperende smågrise skal indhente dokumentation for 
behovet for modtagelse af halekuperede grise. Informationen skal tilvejebringes af modtageren, som vil 
være mellemhandleren af grisene, og formidles til afsenderen. EY estimerer den administrative 
konsekvens forbundet med indsamling af information til ca. 0,8 mio. kr. på samfundsniveau, 
indebærende 2 timer pr. virksomhed årligt og 1.478 virksomheder. Landbrugeren med en timepris på 
286,18 kr. vil varetage opgaven med indsamling af dokumentation.  

Informationsforpligtelse  Beskrivelse 
Administrativ konsekvens på 

samfundsniveau 

Indsamling af information om behovet 

for modtagelse af halekuperede grise 

fra modtager 

Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.) 

0,8 mio. kr.  

I alt  0,8 mio. kr. 

2.2.4 Forevisning af dokumentation ved kontrolbesøg  

Ændringerne til § 5, stk. 3 foreskriver, at risikovurdering og handlingsplan skal forevises Fødevaresty
relsen på forlangende. Ligeledes skal den skriftlige dokumentation for forekomst af halebid, jf. § 4 fore
vises Fødevarestyrelsen på forlangende. Den administrative byrde består i, at virksomhederne skal gen
nemgå og forevise dokumentationen ved et eventuelt kontrolbesøg. For denne måling er der antaget et 
årligt kontrolbesøg pr. virksomhed.  

Fødevarestyrelsen har oplyst, at deres kontrollører forventer at skulle bruge 20 minutter på gennem
gang og forevisning af dokumentation for forekomst af halebid, risikovurdering og handlingsplan ved et 
kontrolbesøg. Tidsforbruget er baseret på en antagelse om et årligt kontrolbesøg.  
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På baggrund af interviews er EY blevet gjort opmærksom på, at virksomhederne forventer at skulle 
bruge ca. 30 minutter på forevisning af dokumentationen. Dette skyldes, at flere af de interviewede svi
neproducenter har flere anlæg, hvorfor de vil udarbejde dokumentation for hvert anlæg, hvilket kan øge 
tidsforbruget på en gennemgang af dokumentation. EY har dog vurderet, at de oplyste 20 minutter fra 
Fødevarestyrelsen skal danne baggrund for estimatet, da Fødevarestyrelsens estimat er baseret på fag
lig indsigt i omfanget af dokumentation og virksomhederne endnu ikke er bekendt med arbejdsgangen. 

Administrativ konsekvens 

EY estimerer på baggrund Fødevarestyrelsens forventede tidsforbrug forbundet med forevisning af do
kumentation ved kontrolbesøg, de administrative konsekvenser til ca. 0,06 mio. kr. på samfundsniveau 
indebærende 20 minutter pr. virksomhed. Fødevarestyrelsen har oplyst, at der bliver gennemført ca. 
620 kontroller årligt. Landbrugeren vil varetage opgaven med forevisning af dokumentation i forbin
delse med en kontrol, hvor Fødevarestyrelsens kontrollører vil være til stede.  

Informationsforpligtelse  Beskrivelse 
Administrativ konsekvens på sam

fundsniveau 

Forevisning af dokumentation ved kon

trolbesøg  
Forventet løbende administrativ 
konsekvens (mio. kr.) 

0,06 mio. kr. 

I alt  0,06 mio. kr. 

3 Reguleringens oprindelse  

Stramningen til reglerne for halekupering af grise vil blive gennemført i bekendtgørelse nr. 1324 af 
29/11/2017 om halekupering og kastration af dyr, der implementerer EU’s svinedirektiv6 fra 2008. Ef
ter EU-Kommissionen har iværksat en række initiativer i bestræbelser på at reducere antallet af haleku
perede grise i medlemslandende, herunder udarbejdelse af en henstilling7, gennemførelse af audits og 
krav om at medlemslandene udarbejde en handlingsplan med henblik på, at forbedre deres kontrol af 
svinedirektivets regler om halekupering. På baggrund af EU-henstilling og resultater fra deres audit i 
Danmark, hvor det blev konstateret, at ca. 98,5 % af grisene i danske konventionelle svinebesætninger 
har Fødevarestyrelsen besluttet at indføre krav, der lægger sig op af indholdet i Kommissionens henstil
ling. 

6 Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret 
udgave). 
7 Kommissionens henstilling (EU) 2016/336 om anvendelse af Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med 
hensyn til beskyttelse af svin for så vidt angår foranstaltninger med henblik på at begrænse behovet for halekupering. 

4 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger  

EY har gennem interviews med danske svineproducenter observeret en række anbefalinger.  

Dokumentation for modtagelse af halekuperede grise via mellemhandler 

På baggrund af interviews oplyser de interviewede virksomheder, at der forventeligt vil opstå en indi
rekte omkostning, når virksomhederne pålægges opgaven om indsamling af information, der dokumen
terer behovet for modtagelse af halekuperede grise. Som beskrevet i denne undersøgelse (afsnit 2.2.3), 
vil afsendere af smågrise rette henvendelse til deres mellemhandler for denne information, men mellem
handleren vil som følge af reguleringen skulle indhente informationer fra deres nationale og internatio
nale modtagerbesætninger. De interviewede virksomheder oplyser, at en konsekvens heraf vil være, at 
mellemhandleren forventeligt vil indføre et gebyr for dette, da der i dag ikke er etableret en sådan pro
ces hos mellemhandleren. Det er dog for spekulativt i nærværende ex-ante måling, at måle de admini
strative konsekvenser for mellemhandleren, da omfanget af de dokumentationskrav (nationale/interna
tionale), som en mellemhandler vil skulle tilvejebringe samt de afledte administrative arbejdsgange 
endnu er ukendte.  

Derudover opfordres der til, at der etableres standardprocesser for udveksling af oplysninger mellem 
mellemhandler og afsender, således den administrative konsekvens forbundet med dette kan reduceres. 
Der kan eksempelvis etableres en standard for, hvilke konkrete oplysninger en modtagerbesætning skal 
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-tilvejebringe, således der etableres et standardiseret flow af information fra modtager via mellemhand
ler til afsender.   

Dyrevelfærd og markedsdynamik 

Flere af de interviewede virksomheder mener, at deres anlæg i bredt omfang vil leve op til risikovurde
ringens seks parametre, men at de fortsat halekuperer deres grise eller modtager halekuperede grise. 
Årsagen er, at svineproduktion med halekuperede grise er gennemtestet og effektiv, og konsekvenserne 
ved halebid reduceres. Risikoen for halebid vil naturligvis stige, hvis der indføres grise med lange haler 
(op til 20 % er der oplyst fra en af de interviewede virksomheder), hvilket kan resultere i infektioner og 
andre gener for grisene. De interviewede virksomheder gør i den forbindelse opmærksom på, at der kan 
opstå et betydeligt økonomisk tab, hvis der opstår udbrud af halebid og dermed infektioner, da gri
sen(ene) i værste tilfælde ikke kan sælges eller bruges til human konsum og dermed må aflives. Tilmed 
gør de opmærksom på, at halekupering inden for grisens første 2.-4. levedøgn betragtes som et mindre 
indgreb og er til mindre gene for dyret, end hvis der opstår halebid, som kan resultere i infektioner, lav 
tilvækst, behandling med antibiotika og i værste tilfælde aflivning.   

De integrerede besætninger og so-besætninger med salg af smågrise gør opmærksom på, at de kun i 
sjældne tilfælde kan afsætte smågrise med lange haler. Dette gælder nationalt, men særligt internatio
nalt inden for EU. Konsekvenserne ved halebid som resultat af, at grise har lange haler er velkendte, 
hvorfor der er mange der ikke vil løbe risikoen ved at købe grise med lange haler. De interviewede virk
somheder mener, at man i Danmark godt vil kunne udbrede grise med lange i haler i større omfang end i 
dag, men at det kan svække konkurrenceevnen for danske producenter, da deres internationale afta
gere ikke vil tage i mod grise med lange haler. Hvis der modsat er producenter i øvrige EU-lande, der 
fortsætter med produktion og salg af halekuperede smågrise, vil den danske svineproducent blive fra
valgt. De interviewede virksomheder anfører således, at det, hvis der skal udbredes grise med lange ha
ler, er afgørende for de danske svineproducenters konkurrenceevne, at EU’s henstilling og opfordring til 
en handlingsplan for reducering af antallet af halekuperede grise bliver implementeret af myndighe
derne i øvrige EU-lande på samme niveau som i Danmark, og at kravene efterleves af svineproducen
terne. 

På baggrund af ovenstående anbefaler virksomhederne derfor, at de forslåede stramninger til regule
ring af halekupering indrettes med den rette afvejning mellem risikoen for halebid og de afledte konse
kvenser, aftagermuligheder og konkurrencerne, og dyrevelfærd.  

5 Øvrige efterlevelsesomkostninger

De interviewede virksomheder har ikke tilkendegivet, at der vil være tale om øvrige efterlevelsesomkost
ninger, som konsekvens af ændringen til bekendtgørelse nr. 1324 af 29/11/2017. 
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6 Validitet og følsomhedsanalyse  

I det følgende afsnit vil undersøgelsens validitet vurderes. Her vil være særligt fokus på spredningen af 
de responderende virksomheder og validiteten af de foretagne interviews.  

Størrelse på besætninger  

I denne undersøgelse er danske svineproducenter segmenteret i tre segmenter. Arbejdsgangene for 
henholdsvis dokumentation af forekomst af halebid, risikovurdering og tilhørende handlingsplan er ens 
for alle tre typer af besætninger. I nærværende undersøgelse har EY interviewet professionelle svinebe
sætninger, hvoraf slagtesvineproducenterne producerer mellem 6.500 og 30.000 slagtesvin om året, 
de integrerede besætninger har mellem 1.200 og 2.000 søer og producerer mellem 25.000 og 30.000 
smågrise til slagtning årligt og so-besætningerne med salg har smågrise har mellem 700 og 1.300 søer 
og producerer mellem 25.000 og 40.000 smågrise årligt. Fælles for alle de interviewede virksomheder 
er, at de har flere staldanlæg. Antallet af grise, antallet af anlæg og antallet af stier driver de admini
strative konsekvenser, da der skal indhentes mere dokumentation og vurderes større anlæg. Baseret på 
interviews og de indhentede estimater, vurderer EY, at der er tale om en marginal variation i antal grise 
og anlæg på tværs af de tre segmenter, hvorfor der i denne undersøgelse ikke er segmenteret på stør
relse. Da datagrundlaget for denne undersøgelse er baseret på relativt store svinebesætninger, skal 
man være opmærksom på, at byrden for de mindre besætninger vil være behæftet med større usikker
hed. Dog er trenden, at svineproduktionen bliver koncentreret om færre og større enheder, hvorfor EY 
vurderer, at estimaterne for de administrative konsekvenser er retvisende inden for AMVAB-metodens 
rammer. 

Forevisning af dokumentation ved kontrolbesøg  

På baggrund af interviews er EY blevet oplyst, at virksomhederne forventer, at skulle bruge 30 minutter 
på en gennemgang og forevisning af risikovurdering, handlingsplan og dokumentation for forekomst af 
halebid. Dette skyldes, at flere af de interviewede svineproducenter har flere anlæg, hvorfor de vil udar
bejde dokumentation for hvert anlæg, således validiteten i deres vurderinger er egnet til kontrolbesøg. 
Fødevarestyrelsen oplyser, at de forventer at skulle bruge 20 ekstra minutter på en gennemgang ved en 
kontrolbesøg. EY estimerer de administrative konsekvenser forbundet med forevisning af dokumenta
tion ved kontrolbesøg på baggrund af Fødevarestyrelsens angivne tidsforbrug, da deres estimat bunder i 
kendskab til kontrolbesøgets omfang og faglige dybde. 
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Bilag A. Relevante måleparametre 

A.1  Rammen for målingen og væsentlige afgrænsninger 

Målingen af de administrative konsekvenser ved de foreslåede ændringer til bekendtgørelse om haleku
pering og kastration af dyr i Danmark omfatter konventionelle svinebesætninger. De danske konventio
nelle besætninger kan inddeles i følgende tre segmenter:  

•  So-besætninger med salg af smågrise 

•  Slagtesvinebesætninger 

•  Integrerede besætninger 

A.2  Populationer 
Populationerne oplyst af Fødevarestyrelsen og omfatter antallet af besætninger i Danmark eksklusiv de 
besætninger, der producerer grise under specialproduktion med lange haler. Fødevarestyrelsen har op
lyst, at det i dag anslås, at 50 so-besætninger leverer smågrise til specialproduktion i Danmark med hele 
haler, at 100 integrerede besætninger producerer under specialproduktion med hele haler og 100 slag
tesvinebesætninger producerer grise unde specialproduktion med hele haler. I tabellen nedenfor angives 
de endelige populationstal, der er anvendt til at ekstrapolere de administrative konsekvenser på sam
fundsniveau. 

Informationsforpligtelser Populationer 

Skriftlig dokumentation af forekomst af 

halebid 

So-besætninger med salg af smågrise: 918 

Slagtesvinebesætninger der modtager smågrise: 2.020  

Integrerede besætninger der producerer og opfeder: 2.303 

Skriftlig risikovurdering med tilhørende 
handlingsplan 

So-besætninger med salg af smågrise: 918 

Slagtesvinebesætninger der modtager smågrise: 2.020  

Integrerede besætninger der producerer og opfeder: 2.303 

Skriftlig dokumentation for behovet for 
modtagelse af halekuperede smågrise 

fra aftagere 

So-besætninger med salg af smågrise: 918 

Integrerede besætninger der producerer og opfeder og sælger: 560*

*Fødevarestyrelsen oplyser, at 50 % af de integrerede besætninger (so-lokaliteter) sælger 
smågrise  

Forevisning af dokumentation ved 

kontrolbesøg   

Der gennemføres 620 kontroller årligt i danske svinebesætninger  

A.3  Omkostningsparametre 

De deltagende virksomheder er spurgt om det forventede tidsforbrug og den forventede medarbejder
type, som vil varetage opgaverne som følge af stramningen til regulering af halekupering af grise.  

Ifølge AMVAB-metoden anvendes Danmarks Statistiks opgørelse over lønniveauer8 til at fastsætte rele
vante timepriser. Med udgangspunkt i den seneste opgørelse over lønniveauer i den private sektor kan 
timelønnen for de berørte medarbejdere opgøres til følgende: 

8 LONS20 for 2016, Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn 2016, www.stati
stikbanken.dk. Hertil lægges en overhead op til 25 %. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste administrationsomkost-
ninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, varme, el, it-udstyr m.m. 

www.statistikbanken.dk
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LONS20 nr. 
(2016) 

Arbejdsfunktion 
Timepris kr. inkl. overhead på 25 %  

6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri  286,19 

De administrative opgaver vil i nærværende måling blive varetaget af landbrugeren eller en besætnings
ansvarlige medarbejder. EY vurderer således, at disse typer af medarbejdere vil falde under lønkategori 
6. De interviewede virksomheder oplyser, at de i forbindelse validering af handlingsplan vil involvere en 
dyrlæge, hvilket betragtes som en ekstern anskaffelse. Prisen er oplyst til 950 kr. i timen.  

Ekstern anskaf
felse 

Arbejdsfunktion 
Timepris for ekstern anskaffelse 

Dyrlæge Dyrlæge (oplyst af interviewede virksomheder)  950,0,- 

A.4  Eventuelt anden relevant regulering  

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr9 implementerer EU’s svinedirektiv10. Derudover 
har EU’s henstilling11været udslagsgivende for ændringen til bekendtgørelsen relevans i forhold til 
denne undersøgelse.    

A.5  Målemetode 

Der er gennemført i alt 10 interviews, herunder 4 med slagtesvineproduktioner, 3 med integrerede be
sætninger og 3 med so besætninger der sælger smågrise. Da virksomhederne er lokaliseret på tværs af 
Danmark, har EY afholdt telefoninterviews. Seges har identificeret mulige virksomheder til interview. 
Herudover har EY selv identificeret en respondent.  

A.6  BAU 
Der er ikke identificeret BaU i nærværende måling. 

9 Bekendtgørelse nr. 1324 af 29/11/2017 
10 Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret 
udgave). 
11 Kommissionens henstilling (EU) 2016/336 om anvendelse af Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med 
hensyn til beskyttelse af svin for så vidt angår foranstaltninger med henblik på at begrænse behovet for halekupering. 
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Bilag B. Dokumentation af de administrative konsekvenser 

I dette afsnit er de administrative byrder dokumenteret.

B.1 Løbende administrative konsekvenser

Nedenstående tabel viser de forventede administrative byrder forbundet ændringen til bekendtgørelse nr. 1324 af 29/11/2017, der implementerer EU’s 
svinedirektiv.

Segment 
Informationsforpligtigelse og underliggende op

lysningskrav 

Population på 

samfundsni

veau 

Aktivitet i 

tid (pr. nor

mal effek

tiv virk

somhed) 

Business-

as-usual 

(BAU)  

Eksterne 

anskaffel

ser (pr. 

normalef

fektiv virk

somhed)  

Fre

kvens 

af po

pulatio

nen i % 

Hyp

pig

hed 

Timepris 

Totale 

omkost

ninger på 

sam

funds ni

veau år

ligt (mio. 

kr.) 

§-henvis

ning 

Lov

type 

So-besæt

ninger, 

Slagtesvi

nebesæt

ninger, In

tegrerede 

besætnin

ger 

Informationsforpligtigelse a: Skriftlig dokumenta

tion af forekomst af halebid 5.241 

Oplysningskrav a1-a3: Indsamling af dokumentation for forekomst af 

halebid, andel af grise hvor der er konstateret halebid og alvoren af 

skader. 
2 timer 0% 0 100% 1 286,19 3,0 

§ 4, stk. 2  A 

Oplysningskrav a1-a3: Administration og opbevaring af dokumenta

tion  
2 timer 0% 0 100% 1 286,19 3,0 

I alt 6,0
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Segment 
Informationsforpligtigelse og underliggende op

lysningskrav 

Population på 

samfundsni

veau 

Aktivitet i 

tid (pr. nor

mal effek

tiv virk

somhed) 

Business-

as-usual 

(BAU)  

Eksterne 

anskaffel

ser (pr. 

normalef

fektiv virk

somhed)

Fre

kvens 

af po

pulatio

nen i %

Hyp

pig

hed 

Timepris 

Totale om

kostninger

på sam

funds ni

veau årligt 

(mio.kr) 

§-henvis

ning 

Lov

type

So-besæt

ninger, 

Slagtesvi

nebesæt

ninger, In

tegrerede

besætnin

ger 

Informationsforpligtigelse b: Skriftlig risikovurde

ring med tilhørende handlingsplan
5.241

Oplysningskrav b1-b6:  Der skal udarbejdes en risikovurdering baseret 

på seks parametre: det tildelte rode- og beskæftigelsesmateriale, ren

hedstilstand, termisk komfort og luftkvalitet, sundhedstilstand, kon

kurrence om foder, vand og plads, foder og vand

0,25 time 0% 0 100% 1 286,19 0,4 

§ 5, stk. 

1, stk. 2 

(bilag 1 

nr. 1-6) 

A

Oplysningskrav b7-b8:  Der skal udarbejdes en handlingsplan for ud

bedring, hvis risikovurderingen viser utilstrækkelige staldforhold. 
Hvis der ikke konstateres forhold (staldforhold eller driftsledelsessy

stemer), der nødvendiggør halekupering, skal risikovurderingen inde

holde en handlingsplan, der beskriver, hvordan besætningen vil for-
søge med gradvis ophør af halekupering henholdsvis modtage grise, 

der ikke er halekuperede.

3 timer  0% 475 kr.  100% 1 286,19 7,0 

§ 5, stk. 
1, stk 2 
(bilag 1, 
nr. 7)  

A

I alt 7,4 
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Segment 
Informationsforpligtigelse og underliggende op

lysningskrav 

Population på 

samfundsni

veau 

Aktivitet i 

tid (pr. nor

mal effek

tiv virk

somhed) 

Business-

as-usual 

(BAU)  

Eksterne 

anskaffel

ser (pr. 

normalef

fektiv virk

somhed)  

Fre

kvens 

af po

pulatio

nen i %

Hyp

pig

hed

Timepris 

Totale om

kostninger 

på sam

funds ni

veau årligt 

(mio.kr) 

§-henvis

ning 

Lov

type

So-besæt

ninger, in

tegrerede 

besætnin

ger med 

salg af 

smågrise 

Informationsforpligtigelse c: Dokumentation for be

hov for modtagelse af halekuperede grise 
1.478 

Oplysningskrav c1: En producent der afsætter smågrise skal indhente 

dokumentation fra modtagerbesætningen om behovet for modtagelse 

af halekuperede grise. 

2 timer 100% 0 100% 1 286,19 0,8 
§ 4, stk. 
4 

A 

I alt 0,8 

Segment 
Informationsforpligtigelse og underliggende op

lysningskrav 

Population på 

samfundsni

veau 

Aktivitet i 

tid (pr. nor

mal effek

tiv virk

somhed) 

Business-

as-usual 

(BAU)  

Eksterne 

anskaffel

ser (pr. 

normalef

fektiv virk

somhed) 

Fre

kvens 

af po

pulatio

nen i % 

Hyp

pig

hed

Timepris 

Totale om

kostninger 

på sam

funds ni

veau årligt 

(mio.kr) 

§-henvis

ning 

Lov

type

So-besæt

ninger, 

Slagtesvi

nebesæt

ninger, In

tegrerede 

besætnin

ger 

Informationsforpligtigelse d: Forevisning af doku

mentation ved kontrolbesøg 
620

Oplysningskrav d1: Risikovurdering og handlingsplan skal forevises 

Fødevarestyrelsen på forlangende. Ligeledes skal dokumentation for 

forekomst forevises på forlangende. 

0,33 time 0% 0 100% 1 286,19 0,06 

§ 4, stk 
2; § 5, 
stk. 3 

A 

I alt 0,06 
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Bilag C. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden 

C.1 Introduktion 

Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af 
offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så 
overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses, men hvis virksomhederne pålægges unødvendige 
administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere virksom
hedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at 
de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. 

Erhvervsstyrelsen har af regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved 
målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. 

Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer virk
somhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og bekendtgørelser. 
AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra 
AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder til at forebygge nye byrder 
i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af eksi
sterende regulering. 

AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og 
Erhvervsstyrelsen. 

C.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 

Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer 
virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love og bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man 
ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, 
at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart.  

Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at 
stille til rådighed – disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger 
skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt 
ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskra
vene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer i form af eksterne serviceydelser. 

Den administrative byrde måles efter formlen: 

P*O*H*BAU = Administrativ byrde 

P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. 

O: Omkostningsparametre i en omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere 
for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle eksterne anskaffelser. 

H: Hyppigheden af, hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. 

BAU: Udtryk for, hvor stor en andel af populationen der i forvejen udfører de administrative aktiviteter, 
som reguleringen stiller krav om, eller som vil fortsætte med disse aktiviteter, selvom kravet i regulerin
gen bortfalder.  

De målte løbende administrative byrder angives altid årligt. 

C.2.1 Ex ante- og ex post-målinger 

AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante- og ex post-målinger. 

Ex ante-måling 

I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske virksom
heder, i et omfang, der overstiger 4 mio. kr. årligt, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede administra
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tive konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgø
relse betegnes som en ex ante-måling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurde
ring af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne.  

C.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser  

I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder. 

Omstillingsomkostninger 

Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang, i forbin
delse med at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillingsomkostninger 
udgør således merbyrden det første år. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som 
en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, fx som en 
konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forretningsområder i virksomheden.  

Løbende byrder 

De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der 
kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, fx indberetning af moms. Der kan 
også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den en
kelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der re
gistreres).  

Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative 
Byrder (AMVAB), som findes på www.erhvervsstyrelsen.dk/konsekvensvurderinger.  
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