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Ledelsesberetning
Fondens formål
Hesteafgiftsfondens formål er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder. Fonden er reguleret i henhold
til bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020 (landbrugsstøtteloven).
Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som består af fire repræsentanter for landbruget og
fødevareindustrien og to repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af
fødevareministeren.

Til finansiering af foranstaltningerne opkræver fonden produktionsafgifter af slagtede, eksporterede og destruerede heste. Derudover modtager fonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. De overførte midler fra Promilleafgiftsfonden betegnes som promillemidler.
Fondens budget for 2020
Fondens ansøgningsrunde for 2020 blev gennemført i september 2019. Bestyrelsen bevilgede tilskud til
gennemførelse af ni projekter for i alt 1.600 t.kr. De samlede udgifter, inklusive administrationsomkostninger, udgjorde 1.647 t.kr.
Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden var på 393 t.kr., og der blev budgetteret med produktionsafgifter for
1.285 t.kr. på baggrund af en afgift på 125 kr. pr. dyr. Endelig blev der budgetteret med en negativ overførsel
fra 2019 på 31 t.kr. Dermed var de budgetteret udgifter og indtægter lige store.
Årsregnskabet for 2020
Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration
og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Årsregnskabet 2019 viser en overførsel fra 2019 på 28 t.kr. som resultat af årsregnskabet for 2019. Fonden
har modtaget 1.108 t.kr. i produktionsafgifter mod budgetteret 1.285 t.kr., hvilket vurderes at være resultat
af ændret adfærd i hesteholdet som følge af situationen vedr. covid-19, som har reduceret omsætningen af
heste. Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 331 t.kr., hvilket er 62 t.kr. mindre end budgetteret, da ét projekt i sin helhed er forlænget ind i 2021. Midlerne indgår som Promillemidler modtaget til
projekter i 2021 og indtægtsføres i 2021, hvor projektet forventes gennemført. Endelig indeholder regnskabet renteudgifter på 13 t.kr. som følge af fondens indestående i banken. De samlede indtægter blev således
1.516 t.kr. mod budgetteret 1.647 t.kr.
Fonden har for 2020 bevilget tilskud til ni projekter fordelt på 5 tilskudsmodtagere – Århus Universitet, Københavns Universitet, OLR Rådgivning, Højgaard Vetembryo Technologies og Landbrug & Fødevarer, SEGES. Syv af projekterne har anvendt det bevilgede tilskud fuldt ud, mens to projekter hos Københavns
Universitet har fået bevilget forlængelse af aktiviteter for sammenlagt 398 t.kr. ind i 2021.
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Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedformål:
Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse,
sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender.

Udgifterne til den del af fondsadministrationen, der kan finansieres af fonden, udgjorde i alt 63 t.kr., heraf
er revisionsudgifterne opgjort til 51 t.kr., og der er bogført et tab på debitorer på 12 t.kr. Fondens samlede
udgifter udgjorde 1.265 t.kr, hvilket giver en overførsel til 2021 på 188 t.kr. Aktiviteter for 398 t.kr. er overført
til 2021 og overstiger således overførslen til 2021. Omkostningerne vedrørende Fondens sekretariat og
generelle administration er i 2020 opgjort til 255 t.kr., der er finansieret af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Fondens anvendelse af midlerne i 2020
Hesteafgiftsfonden har i 2019 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Forskning og forsøg, samt
Rådgivning.
Landbrug & Fødevarer, SEGES’ samlede tilskud udgjorde 744 t.kr. fordelt på fire projekter om rådgivning
til hesteejere, hvilket svarer til det bevilgede.

Aarhus Universitets tilskud udgjorde 236 t.kr. til ét forskningsprojekt, som blev gennemført som bevilget;
Højgård VetEmbryo Technologies ApS har gennemført ét projekt til 70 t.kr. som bevilget; og OLR Rådgivning har gennemført ét projekt til 50 t.kr. som bevilget.
De støttede projekter er omtalt i noterne til regnskabet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Effektvurdering af aktiviteter i 2020
Hesteafgiftsfondens formål er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Fonden støtter både
projekter, der giver værdi her og nu, og projekter der skaber fremtidige værdier. Fonden fokuserer på tre
forskellige indsatsområder for at skabe mest mulig værdi for sektoren: Forskning og innovation, forebyggelse, diagnosticering og behandling af hestesygdomme, samt rådgivning af hesteejere om hestehold.
Med henvisning til § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2018 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet, er projekterne blevet effektvurderet
med udgangspunkt i en forandringsteoretisk ramme. Projekterne har således skriftligt skullet redegøre for,
om projekterne har afstedkommet de resultater, der forventedes i forbindelse med ansøgningen til Hesteafgiftsfonden. Herudover har projekterne skullet beskrive de effekter, det enkelte projekt har haft.
Fonden har for perioden 2018-2021 desuden i relation til fondens indsatsområder opstillet to effektmål, der
fungerer som tværgående målepunkter, vedrørende 1) størrelsen på den danske hestebestand, og 2) uddannelsen af ph.d.-kandidater. Bestyrelsen har i forbindelse med årsregnskabet 2020 gjort foreløbig status
på de to effektmål:
1. Den danske hestebestand er i perioden 2017 til 2021 forøget fra ca. 170.000 til ca. 188.000, baseret
på antallet af hesteregistreringer, kendskabet til hestenes gennemsnitlige levealder samt antallet af
registreringer af hhv. tilgang og afgang fra hestebestanden.
2. I 2020 blev effektmålet kun delvis opfyldt med én Ph.d.-studerende. HAF fandt ikke andre projekter,
der bidrog til uddannelsen af Ph.d.-studerende, støtteværdige.
Det er bestyrelsens vurdering, at denne effektvurdering viser, at projekterne overvejende når deres mål, og
at fonden derigennem har levet op til sit formål. Bestyrelsen inddrager erfaringerne i den løbende udvikling
af fondens strategi.
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Københavns Universitets tilskud udgjorde 102 t.kr. til ét projekt, som er delvis forlænget ind i 2021. Det
andet projekt hos Københavns Universitet er i sin helhed overført til 2021.

Fondens egenkontrol
Fonden skal i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2018 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet sørge for at der udføres egenkontrol,
der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige regler og principper,
som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Eksportredegørelse 2016 – 2020
Fonden har i henhold til § 8 stk. 6 i bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2018 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet udarbejdet en eksportredegørelse for
fondens aktiviteter i perioden 2016 – 2020. Bestyrelsen for Hesteafgiftsfonden finder, at der ikke er tale om
en ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse på henholdsvis slagtede, destruerede og
levende eksporterede heste. For så vidt angår opdeling af de afgiftsbetalende producenter i relevante segmenter, afgiftsindtægten for hvert segment, samt opgørelsen af de udgifter, der er afholdt til fordel for hvert
af disse segmenter, henvises til redegørelsen side 19.
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Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. Resultatet af den udførte egenkontrol er opsummeret i en rapport for kalenderåret 2020. Den revisorattesterede rapport skal i henhold til § 25, stk. 5,
indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. I ledelsesberetningen til årsregnskabet skal
der redegøres for resultatet af den udførte egenkontrol. Det er i fondens egenkontrolrapport 2020 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2020 i al væsentlighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og
principper som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og øvrig lovgivning.

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2020 for Hesteafgiftsfonden.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018
om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020.
Det er vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Årsregnskabet godkendes hermed.
Skejby, den 6. maj 2021

Administrator
Mikkel Kay Petersen
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Bestyrelse

Nick Elsass

Egon Fræhr

Formand

Næstformand

Jens Evald

Julie Fjeldborg

Jane Strate Buck

Eva Søndergaard
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Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen vedrører.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Hesteafgiftsfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hesteafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Fonden har som sammenligningstal for indtægter og udgifter medtaget godkendte budgetter. Budgetterne
har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Grundlag for konklusion

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdets regler.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 6. maj 2021
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Thomas Hermann
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne26740
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1663 af 14. december
2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med god
regnskabsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december
2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet.
Regnskabet er opstillet i Landbrugsstyrelsens skabelon herfor.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter fra produktionsafgifter indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunktet i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberetninger.

Modtagne tilskud fra Promilleafgiftsfonden o.lign. indregnes i takt med at omkostningerne til de tilhørende
tilskudsberettigede aktiviteter afholdes.
Udgifter
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til tilskudsberettigede omkostninger i indkomne tilskudsregnskaber for regnskabsåret. Tilskudsregnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet.
Fondsadministrationsomkostninger omfatter omkostninger ved administrationen af fonden, og indregnes i
det regnskabsår de vedrører.
Balancen
Likvider
Likvide beholdninger omfatter almindelige bankindeståender.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Skyldige tilskud
Skyldige tilskud vedrører den andel af tilskudsmodtagers anvendte tilskud, som endnu ikke er udbetalt.
Periodeafgrænsningsposter (passiv)
Periodeafgrænsningsposter under passiver vedrører tilskud o. lign. modtaget i indeværende år, som vedrører efterfølgende budgetår.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser, herunder diverse kreditorer o.lign., måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Overført overskud fra tidligere år indregnes som indtægter i indeværende år, da det overførte overskud
skal dække indeværende års aktiviteter.

Hesteafgiftsfonden - Regnskab 2020
Budget
2020

A

Note
INDTÆGTER:
10 Overført fra forrige år
1 Produktionsafgifter
2 Promillemidler
3 Særbevilling og anden indtægt
4 Renter
Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
5 Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-p
II. Udgifter til formål i alt
6 Fondsadministration
7 Fondsadministration - Særpuljer

Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgør
9 Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
13 Heraf udisponerede midler
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Regnskab
2020

Relativ
fordeling
af B i %

B

C

Ændring
A => B
100*(B-A)/A
D

-31
1.285
393
0
0
0
1.647

28
1.108
331
0
-13
0
1.454

0
856
0
744
0
0
0
0
0
0
0

0
458
0
744
0
0
0
0
0
0
0

38,10
61,90
-

-46,50
0,00
-

1.202

100,00

-24,88

1.600

-190,32
-13,81
-15,78
-11,72

0
40
0
0
0
0
7

0
51
0
0
0
0
12

28,13
74,29

47

63

35,00

1.265

-23,17

1.647
0
0
0
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Beløb i 1000 kr.

188
0
0%

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES
744
Aarhus Universitet
236
København Universitet
500
Højgård VetEmbryo Technologies ApS
70
OLR Rådgivning
50
V. I alt
1600

744
236
102
70
50
1.202

0,62
0,20
0,08
0,06
0,04
1,00

0,00
0,00
-79,60
0,00
0,00
-24,88
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1. Produktionsafgifter

2. Promillemidler

3. Særbevilling og anden indtægt
4. Renter
5. Særlige foranstaltninger
6. Fondsadministration

Noter til regnskab 2020
Afgiftsstørrelse og antal enheder: 125 kr. * 8.860 dyr =
1.107.500 kr. Fordelt på 720 heste til slagtning, 1.186 til
eksport og 6.954 til destruktion.
2020: Tilskud fra Promilleafgiftsfonden er fordelt
således: Forskning og forsøg: 198 t.kr. og Rådgivning:
183 t.kr.
Ikke relevant.
Grundet forholdene på pengemarkedet har fondens haft
renteudgifter af sit indestående i banken.
Ikke relevant.
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og
generelle omkostninger varetages af Landbrug &
Fødevarer. Omkostningerne udgør 255.000 t.kr., som
er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til
generel fondsadministration er ikke finansieret af
fondsmidler.
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7. Fondsadministration - Særpuljer
Ikke relevant.
8. Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelsIkke relevant.
9. Tab på debitorer
Fonden har realiseret et tab på 9 t.kr. som følge af
afgifter, der ikke er blevet betalt, samt 3 t.kr. i
forbindelse med omlægningen af fondens
momsmæssige status året før.
10. Overført fra forrige år
Her indgår overførslen som resultat af fondens
regnskab i 2019.
11. Effektvurdering
Bestyrelsen og sekretariatet har varetaget
effektvurderingen uden brug af ekstern bistand.
12. Revision
Udgifter til revision: 41 t.kr. (heraf attestation af
egenkontrolprogram 10 t.kr.) + moms
Fonden har bevilget overførsel af aktiviteter for 398 t.kr.
fordelt på to projekter til 2021
13. Udisponerede midler
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Balance pr. 31 december 2020
Beløb i 1.000 kr.

Aktiver i alt
Likvide midler:
Indestående i bank
Debitorer:
Tilgodehavende afgiftsdebitorer
Tilgodehavende destruktion
Tilgodehavende Promilleafgiftsfonden

Passiver i alt
Kreditorer:
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Forudbetaling - Staten
Landbrug & Fødevarer
Hestepigerne
Højgård VetEmbryo Technologies ApS

OLR Rådgivning
Skyldig revision
Skyldig moms
Modtagne Promillemidler overført til
2021

Regnskab
2020

Regnskab
2019

1.524

1.659

1.079

1.572

31
217
197

86

1.462

1.659

744
102
236

766
545
231

20
70
50
51

18
20
0
0
50
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Note

62

Disponible midler:
Overført fra forrige år
Årets resultat
Overførsel til næste år

28
160

-70
98

188

28
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2020
Beløb i 1000 kr.

Budget
2020

Regnskab
2020

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
5 Insektbelastning hos heste
Forskning og forsøg i alt

København Universitet
Forskning og forsøg
Evaluering af et innovativt behandlingsprincip til
6
behandling af ledlidelser hos hest
Forbedret diagnostik og prognose af alvorlig kolik
7
forårsaget af hestens blodorm-del 3
Forskning og forsøg i alt

Højgård VetEmbryo Technologies ApS
Forskning og forsøg
8 Udvikling af reagensglasbefrugtning til heste
Forskning og forsøg i alt

OLR Rådgivning
Forskning og forsøg
Bevægelsessensorer til bedommelse af hestes
9
bevægelse og fotografisk muskelvurdering
Forskning og forsøg i alt

I alt bevilget:

744

744

200
200
84

200
200
84

260

260

744

744

236

236

236
236

236
236

500

102

250

0

§4

250
500

102
102

§4

70

70

70
70

70 De minimis
70

50

50

50
50

50 De minimis
50

1600

§2
§2
§2
§2
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Landbrug & Fødevarer, SEGES
Rådgivning
1 Skader på heste i forbindelse med opstaldning
2 Vurdering af heste – visuel formidling
3 DNA Fragmentering af hingstesæd
HesteLex App’en udvides med Handel og
4
Kontraktsforhold
Rådgivning i alt

§4

1202
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Hesteafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår
Regnskab
2016

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Produktionsafgifter
Promillemidler
Særbevilling og anden indtæ
Renter
I. Indtægter i alt

Regnskab
2017

415
1.351

152
1.273

-11

-5

1.755

1.420

Regnskab
2018

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
751
690
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
780
711
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
II. Udgifter til formål i alt
Fondsadministration
Fondsadministration - Særpuljer
Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
Bestyrelseshonorar/befordrin
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt

Regnskab
2019

Regnskab
2020

-42
1.316
501

-70
0
387
1.300
-8

28
1.108
331
0
-13

1.775

1.609

1.454

802

776

458

970

766

744

1.531

1.401

1.772

1.542

1.202

38

30

40

88

16

11

14

0

0
18

0
20

0
19

0
-50

51
0
0
0
0
12

72

61

73

38

63

1.603

1.462

1.845

1.580

1.265

Overførsel til næste år

152

-42

-70

29

Overførsel til næste år i pct. af årets

9,48

-2,87

-3,79

1,84

188
0

970
270
532

766
231
545

744
236
102
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Beløb i 1000 kr.

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
L&F, SEGES
780
711
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
666
492
Højgård VetEmbryo
Technologies ApS
OLR Rådgivning
Bergers Smedie
85
198
V. I alt

1.446

1.203

70
50
1.772

1.542

1.202
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Projekt 1: Skader på heste i forbindelse med opstaldning
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Formålet med projektet har været at indsamle viden om hvilke skader der opstår på heste i forbindelse med
opstaldning og ophold på fold og efterfølgende give rådgivning om hvordan man forebyggende kan sætte ind
for at forhindre disse skader eller ulykker i at opstå.
Ved hjælp af litteratursøgning og kontakter til interessenter på området, er der fokuseret på, hvilke skader
der typisk sker i forbindelse med opstaldning af heste og foldophold. Bedrifter er besøgt med henblik på at
vurdere sikkerheden, herunder bedrifter med forskellige staldsystemer f.eks. løsdrift.
Der er skrevet flere artikler om projektets resultater, ligesom den viden der er genereret i løbet af projektet,
er inddraget i rådgivningen af hesteejere omkring de berørte problematikker.

Ønskede og uønskede eksteriørtræk præsenteres visuelt i projektet. Hestens eksteriør og bevægelse
gennemgås systematisk, hvor forklarende tekst og video underbygges af et omfattende billedmateriale. Det
øger forståelsen for hvilke detaljer man skal kigge efter og hvorfor. I tekst og billeder er der lagt meget vægt
på, at forklare de enkelte eksteriørtræks indflydelse på funktion og holdbarhed. Den nyeste viden omkring
funktion og holdbarhed er inddraget i størst muligt omfang.
Projekt 3: DNA fragmentering af hingstesæd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Formålet har været undersøgelse af DFI-indeks (DNA-fragmenteringsmåleenhed) hos hingste og
undersøgelse af DFI-indekset på transportsæd (kølesæd). Transportsæden blev undersøgt flere dage i træk
for at se effekten af opbevaringstiden. DFI-indekset bliver sammenlignet med drægtighedsprocenterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoppeejer oplyses om forsøget og deres indsats.
Udfærdigelse og gennemgang af hoppejernes journaler.
Indkøb af frostcontainere og udlevering på stutterierne.
Indsamling af sædprøver på stutterierne.
Analyse af DFI-indekset på sædprøverne.
Bearbejdning af materiale.
Rapportafslutning.

Projekt 4: Udvidelse af HesteLex
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Der vurderes at være et behov for let tilgængelig formidling af lovgivning og praksis i forbindelse med handel
med heste og kontraktlige forhold omkring handel, udlån/udleje af heste og opstaldningsaftaler. Området er
omfattet af stor usikkerhed blandt sektorens aktører. Formålet har været at skabe en lettilgængelig adgang til
viden og praksis på området.
I projektet præsenteres en letforståelig guide over relevante aspekter ved handel med heste. Guiden sondrer
mellem regler for forbrugerkøb, handelskøb og civilkøb og de muligheder for eventuelle afvigelser fra
købeloven, der ligger i køb, der ikke er forbrugerkøb. Udover aspekter ved handel og leje af heste er også
aftaleforslag vedr. opstaldning inkluderet i app’en.
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Projekt 2: Vurdering af heste, visuel formidling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Det overordnede formål med projektet har været at stille et visuelt værktøj til rådighed for avlere samt
handlende (køber og sælger), som præcist og i tilstrækkelige detaljer illustrerer hvad man skal være
opmærksom på i forbindelse med både vurdering og værdifastsætte af heste.

Projekt 5: Insektbelastning hos heste
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Projektets overordnede formål er at bidrage til at identificere løsninger til skygge og reduktion af insektbel
forhold. Der indsamles grunddata om sammenhængen mellem brug af læskure/bygninger, insektforekoms
måles ved hestenes fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner. Projektet vil bidrage til at løse en aktuel
varmepåvirkning og insektbelastning og er relevant for alle hestehold med heste på græs.
Hesteafgiftsfonden har medfinansieret en omfattende dataindsamling, som resulterer i et idékatalog til dan
videnskabelige artikler (AP2). Resultaterne fra begge arbejdspakker vil blive formidlet via fagtidsskrifter, s
samt gennem foredrag.

Projekt 6: Evaluering af et innovativt behandlingsprincip til behandling af ledlidelser hos hest
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Projektet er i sin helhed blevet udskudt til 2021.

Formålet med dette projekt er at forbedre diagnostik af hestens blodorm og den alvorlige kolik den
forårsager, forbedre vurdering af prognosen for disse heste samt at identificere mulige mål for udvikling af en
vaccine imod parasitten, således at færre heste dør af kolik relateret til blodormen. Der er publiceret 1
populærvidenskabelig artikel, 1 klient vejledning, 1 veterinært speciale, samt 4 veterinærfaglige abstracts der
er indsendt til internationale konferencer som afholdes i 2021. De 4 abstracts publiceres også som
videnskabelige artikler i løbet af 2021.

Projekt 8: Udvikling af reagensglasbefrugtning til heste
Tilskudsmodtager: Højgård VetEmbryo Technologies ApS
Formålet med dette projekt har været at udvikle reagensglasbefrugtning til heste i Danmark. Det vil
gøre det muligt for avlere i hele Norden at få føl på hopper med nedsat fertilitet, hopper som ellers
ikke er mulige at få i fol på anden vis, hopper som skal fortsætte i sporten eller hopper som
pludseligt må aflives.
Overordnet set skulle udviklingsaktiviteterne flytte ansøger fra at have ”proof-of-concept”, til med
en stabil succesrate at kunne udføre reagensglasbefrugtning på heste og skabe sunde føl.
Projekt 9: Bevægelsessensorer til bedømmelse af hestes bevægelse og fotografisk muskelvurdering.
Tilskudsmodtager: OLR Rådgivning
Formålet har været, at muligheder for skisportens bevægelsessensorer hos heste afdækkes. Platformen skal
analyseres og genkende karakteristika fra den lineære bedømmelse og udviklingen i unghestes
bevægelsesmønster i forbindelse med ibrugtagning. Generelt har Corona-situationen vanskeliggjort
praktiske besøg og samarbejde omkring anvendelse af sensorer. De norske samarbejdspartnere har ikke
ønsket at gå ind i projektet i dette år. Der er derimod udviklet spændende samarbejde med Institut Français
du Cheval et de l'Equitation: IFCE, der er det nationale franske Hestesportsinstitut. Besøg i Frankrig i
efteråret omkring anvendelse af sensorer har dog måttet aflyses. Derimod har netop de franske forskere
ønsket samarbejde og øget fokus på den fotografiske metode, fordi dansk teknologi kan bidrage til en fælles
avanceret løsning baseret på billedbehandling via kunstig intelligens, der er udviklet til ansigtsgenkendelse.
Samtidig har det vist sig at arbejdet med sensorer i forhold til lineær bedømmelse af heste er så fremskreden
i Frankrig, at et samarbejde er oplagt fremfor at gennemføre præcist de samme aktiviteter i Danmark
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Projekt 7: Forbedret diagnostik og prognose af alvorlig kolik forårsaget af hestens blodorm – del 3
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet

Hesteafgiftsfonden
Fordeling af slagtede dyr og levende dyr til eksport
Beløb i 1000 kr.

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2018

Regnskab
2019

Regnskab
2020

Total

Opkrævede afgifter, danske slagtehuse og levende
eksport
Afgift, Slagtede/destruerede dyr
Afgift, Levende eksport
Opkrævet afgift i alt

Nytteværdi i %

Nytteværdi i t.kr.

Slagt/des
truktion Eksport
1.133
218
1.351

1.066
207
1.273

1.141
176
1.316

0
0
0

959
148
1.107

4.299
749
5.047

85%
15%

Slagt

Eksport

5.157

Slagt
Eksport
4.395
762

Total - Nytteværdi

1.531

1.401

1.311

0

914

Andel afgiftsfinansieret

100%

100%

74%

0%

76%

751

690

593

0

348

2.383

85%

15%

2.030

353

780

711

718

0

565

2.774

85%

15%

2.364

411

Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Medfinansiering af EU-programmer

Note: I 2019 blev der grundet 'Tørkepakken' ikke opkrævet produktionsafgifter. 2019 er derfor ikke medregnet.
Nærværende eksportredegørelse er forelagt og godkendt på Hesteafgiftsfondens bestyrelsesmøde den 6. maj 2021
idet fondsbestyrelsen fandt, at der ikke var tale om nogen ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse
på henholdsvis slagtede/destruerede og levende eksporterede heste.
Opgørelsen er lavet i henhold til administrationsbekendtgørelsens § 8, stk. 6.
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Afsætningsfremme

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Eva Søndergaard

Mikkel Kay Petersen

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-786962041879
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-05-28 13:00:50Z

Underskriver
Serienummer: CVR:25529529-RID:64357298
IP: 83.91.xxx.xxx
2021-05-28 14:01:24Z

Jane Marie Buck

Nick Kirkland Elsass

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-770879082434
IP: 37.120.xxx.xxx
2021-05-29 09:23:08Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-688263308902
IP: 213.237.xxx.xxx
2021-05-29 16:11:23Z

Egon Bossen Fræhr

Jens Evald Edlund Andersen

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-147304630384
IP: 95.154.xxx.xxx
2021-05-30 07:41:22Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-632248057972
IP: 87.104.xxx.xxx
2021-05-31 04:32:26Z

Thomas Hermann

Julie Fjeldborg

Underskriver
Serienummer: CVR:33963556-RID:61881459
IP: 80.210.xxx.xxx
2021-05-31 07:07:25Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-059329572770
IP: 87.60.xxx.xxx
2021-05-31 08:50:00Z
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