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LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS      HVER DAG

Han erkender, 
at landbruget 
har været nogle 
svinemikler

Skeptisk 
overfor spareplan 
Arlas 3 milliarders spareplan er ikke nok for mælkeformand 
Kjartan Poulsen. Hvis han er fl ink kan han kun få det 
til 7,5 øre pr. kilo mælk om året de næste par år. 
- Det er jo ikke nok, pointerer han.
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49. ÅRGANG

Millionspild på markerne
Biomasse i form af roetoppe, der bare skal samles op, 
ensileres og anvendes til biogasproduktion, ligger hvert år 
og rådner på danske marker. Det vurderer ekspert.
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Om tanke
fra gylle til gas

Tanke og overdækninger til gylle og biogas  

Stabile og holdbare beholderløsninger  

Fabriksvej 8  |  DK-7800 Skive  |  www.aconsult.dk 

Kontakt os og få mere info...

 info@aconsult.dk      +45 9687 5800

Medax Top
Vækstregulering

Kort og godt!
� Hurtig- og sikker virkning

� Forkorter og styrker strået

� Fleksibel anvendelse (st. 30 -39)

®

Vaskeordning 
kan komme 
til at koste
dyrt
Danske svineproducenter risikerer at 
komme til at betale dyrt for opkrævningerne, 
som Landbrug & Fødevarer er begyndt at 
sende til de producenter, der får vasket deres 
eksportbiler ved grænsen.
Det mener advokat Hans Sønderby Christensen 
fra advokatfi rmaet Sønderby Legal. 
Det skyldes ifølge advokaten, at ordningen er i 
strid med EU-reglerne. Derfor vil producenter, 
der betaler regningerne nu, kunne kræve 
pengene tilbage med renter.  - Hele systemet med desinfektion kan komme i fare, siger Hans Sønderby Christensen.
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Advokat med speciale i EU-ret: 
Betaling for vask af eksportbiler 
kan ramme svineproducenterne 
som en boomerang
I 2010 fjernede de danske myndigheder en bekendt-
gørelse om vask af eksportbiler ved grænsen, fordi 
den var i strid med EU-reglerne. Dem, der nu betaler 
Landbrug & Fødevarers vaske-opkrævninger, har der-
for krav på at få deres penge tilbage, lyder det fra en 
advokat med speciale i EU-ret.

AF MORTEN IPSEN

n Det er i strid med EU-reglerne, 
at producenter, der eksporterer dyr, 
bliver opkrævet et beløb for vask af 
deres eksportbiler ved grænsen. Også 
selvom de betaler regningerne helt 
frivilligt.

Det fastslår advokat i advokatfir-
maet Sønderby Legal, Hans Sønder-
by Christensen, som har speciale i 
EU-ret.

Eksportbilerne er nemlig allerede 
blevet vasket én gang i et andet EU-
land, og derfor har Landbrug & Fø-
devarer reelt indført en told-lignende 
afgift, når organisationen sender en 
regning på 62 øre pr. gris til dem, der 
eksporterer, siger Hans Sønderby 
Christensen. 

At opkræve told-lignende afgifter 
er klart i strid med EU-reglerne, og 
derfor har de producenter, der nu be-
taler vaskeregningerne fra Landbrug 
& Fødevarer, inden for tre år krav på 
at få deres penge tilbage med renters 
rente, vurderer advokaten.

Usikkerhed
- Risikoen er, at der om to år pludselig 
kommer en flok betalere og hiver sto-
re summer op af Landbrug & Føde-
varers kasse igennem retssystemet. 
Den rigtig væmmelige vælger måske 
bare at betale nu og så kræve penge-
ne tilbage om tre år med renter, for 
det giver en væsentlig bedre forrent-
ning end at sætte pengene i banken, 
siger Hans Sønderby Christensen.

Han peger på, at de danske myn-
digheder blev klar over en lignende 
ulovlig lovgivning i 2010, hvorefter 
de fjernede en bekendtgørelse om 
vask af eksportbiler ved grænsen ef-
ter, at Hans Sønderby Christensen 
havde foretaget retsskridt imod de 
selvsamme betalingsregler, som nu 
er indført af L & F.

De danske svineproducenter ved-
tog herefter en frivillig ordning, der 
gjorde det muligt fortsat at få vasket 
eksportbilerne ved grænsen uden 
udgift for producenten og transpor-
tøren. 

Finansieringen kom i stand ved, at 
alle producenter skulle bidrage med 

betaling til vasken via en fælleskasse, 
først via Svineafgiftsfonden og siden 
finansieret af gen-afgifter på sæd og 
avlsdyr fra svineproducenternes da-
værende genetik-selskab, DanAvl. 

Brugerbetaling
1. januar 2018 blev ordningen på ny 
ændret. Nu skulle det i stedet koste 
penge for producenten med halvde-
len af det beløb, som det kostede at 
få vasket eksportbilerne ved grænsen 
fra de eksporterende svineproducen-
ters egen lomme, vedtog bestyrelsen 
i Landbrug & Fødevarer Svinepro-
duktion.

Dermed blev ordningen igen klart 
EU-retsstridig på samme måde som 
dengang betalingspligten fremgik 
af en bekendtgørelse, mener Hans 
Sønderby Christensen. Han før-
te i 2008, 2009 og 2010 på vegne af 
danske transportører sag imod de 
danske myndigheder, indtil myndig-
hederne 10 dage før, Østre Landsret 
skulle afgøre, om sagen skulle vide-
re til EU-Domstolen, besluttede at 
fjerne bekendtgørelsen om pligt for 
transportørerne til at betale for vask 
af allerede vaskede og desinficerede 
køretøjer ved grænsen. 

I en såkaldt Legal Opinion, som 
Hans Sønderby Christensen har lavet 
for Landsforeningen af Danske Svi-
neproducenter, konkluderer han nu 
med baggrund i de samme EU-reg-
ler, at det ikke er juridisk holdbart, 
når danske svineproducenter bliver 
opkrævet betaling for ekstra vaske af 
eksportbilerne ved grænsen.

- Man kan ikke forpligte nogen som 
helst til at gøre det, og det argument 
med frivillig betaling er en selvmod-
sigelse. For Landbrug & Fødevarer 
siger jo selv, at hvis du ikke betaler, 
så vanker der procedurer, som or-
ganisationen sætter i værk mod dig 
(se artikel i Effektivt Landbrug 19. 
april). Og dermed er ordningen jo 
netop ikke frivillig. Så det er en selv-
modsigelse og juridisk snik-snak fra 
ende til anden, siger Hans Sønderby 
Christensen, og konkluderer:

Ulogisk argumentation
- Formanden for Landbrug & Fødeva-
rer Svineproduktion, Erik Larsen, kan 

ikke både blæse og have mel i mun-
den. Han kan ikke både påberåbe sig, 
at en producent er velkommen til at 
komme med en frivillig donation og 
så samtidig true producenten med 
at banke ham på plads, hvis han ikke 
gør det, for så er det jo netop ikke 
frivilligt og dermed ulovligt efter hans 
egen argumentation. Problemet skal 
løses på en klogere måde.

Hans Sønderby Christensen for-
tæller, at han har lavet en Legal Opi-
nion for Danske Svineproducenter, 
fordi foreningen var bekymret for, at 
Landbrug & Fødevarers ordning ville 
ramme svineproducenterne som en 
økonomisk boomerang. 

- Min Legal Opinion hamrer to stre-
ger under, at det er ulovligt, og det 

betyder, at det kan koste de danske 
svineproducenter dyrt, hvis dansk 
landbrug fortsat spilder tiden med 
en diskussion, der kører i et forkert 
spor. Landbruget risikerer at lægge 
kimen til masser af opkrævninger 
og tilbagebetalinger. I sidste instans 
kan det bringe selve vasken og des-
infektionen i fare gennem en masse 
tumlerier i retssystemet, hvis man 
ikke griber det lovligt an.

Lovliggørelse
- Der er ingen, der kan træffe en lovlig 
beslutning om, at pålægge en ekspor-
terende virksomhed at betale for en 
ekstra vask af en allerede vasket eks-
portbil ved grænsen. Dem, der siger 
det, må tro, at vi er meldt ud af EU, 

siger Hans Sønderby Christensen, 
og forklarer:

- Det handler om, at konkurrencen 
skal kunne eksistere uden told-lig-
nende afgifter mellem EU-landene. 
Derfor kan det ikke juridisk lade sig 
gøre lovligt at sende en ekstra regning 
til den eksporterende virksomhed for 
vask ved grænsen. I så fald kunne 
alle organisationer jo bare indføre 
told-lignende afgifter på eksportva-
rer, siger Hans Sønderby Christen-
sen. 

For at lovliggøre ordningen skal 
den derfor ændres, så svineprodu-
centerne betaler til et fælles system, 
akkurat som Danske Svineproducen-
ter har foreslået, mener advokaten. 

Skal gøres sikker
- Svineproducenterne bør insistere 
på, at der vaskes to gange, men de 
skal selvfølgelig ikke opkræve penge-
ne på en ulovlig måde, der risikerer at 
ende som en boomerang med store 
retsopgør og rentebetalinger til følge, 
mener han.

Landbrug & Fødevarer vil ikke op-
lyse, hvor mange producenter, der 
ikke betaler vaskeregningerne, og 
hvor mange penge, organisationen 
indtil videre af den grund mangler. 

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

n - Enhver direkte opkrævning til en eksporterende virksomhed for en ekstra vask af eksportbilerne ved grænsen er 
retsstridigt. I så fald kunne alle organisationer jo bare indføre told-lignende afgifter på eksportvarer, siger Hans Sønder-
by Christensen, advokat i Sønderby Legal med speciale i EU-ret. 

Vaskeordning kan være  
i strid med EU-regler 
n  Siden 1. januar har de danske svineproducenter, der eksporte-

rer, selv skullet betale halvdelen af omkostningerne til vask og 
desinfektion af eksportbilerne ved grænsen – det svarer p.t. til 62 
øre pr. gris

n  Det er dog ikke alle eksporterende svineproducenter, der betaler 
de regninger, som de får tilsendt. Deres begrundelse er, at 
brugerbetaling er i strid med EU-reglerne – jf. en såkaldt Legal 
Opinion fra foreningen Danske Svineproducenter

VASK VED GRÆNSEN


