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Kostnader ved bruk av Dyrevernmerket
Dyrevernmerket eies av Dyrevernalliansen og har et ideelt (ikke-profitt) formål. Målet er at
merkeordningen skal være mest mulig selvfinansierende etter etableringsfasen (2019–2022).
Det koster å tilby en merkeordning: I tillegg til administrasjon, daglig drift, videreutvikling av
eksisterende kriterier og etablering av nye kriterier, vil det på sikt være behov for blant annet
forskning og utvikling (FoU). Alle som er med i merkeordningen vil bidra noe til driften, men
Dyrevernmerket vil sannsynligvis være avhengig av andre inntektskilder for å bli selvfinansierende.

Søknadsgebyr
Søknadsgebyret bidrar til kostnader forbundet med søknads- og oppstartsfasen (for eksempel
informasjonsbesøk, veiledning og oppfølging). Søknadsgebyr er en engangssum som betales ved
inngåelse av avtale.
-

For primærprodusenter gjelder et søknadsgebyr på kr 4.800.

-

For større foretak (omsetning over 10 mill. kr – for eksempel slakteri og rugeri) gjelder et
søknadsgebyr på kr 9.600.

Årsavgift
Årsavgiften bidrar til løpende administrasjon og drift av merkeordningen, i tillegg til oppfølging av
merkebrukere, videreutvikling av kriterier, etablering av nye kriterier, markedsføring, FoU og liknende.
Det vil være fritak fra årsavgift i merkeordningens oppstartsfase. Følgende vil gjelde tidligst fra 2020:
-

For primærprodusenter gjelder en grunnavgift på kr 4.800.

-

For større foretak (omsetning over 10 mill. kr – for eksempel slakteri og rugeri) gjelder en
grunnavgift på kr 9.600.

Det betales uansett ikke årsavgift i søknadsåret.

Merkelisens
For sluttbruker, altså bedrift eller eier som merker produkter, tilfaller en omsetningsbasert lisens.
Den omsetningsbaserte lisensen er satt til 1 ‰ (én promille) av virksomhetens årlige omsetning som
inngår i merkeordningen.
Omsetningen fra foregående kalenderår legges til grunn.

Sertifiseringsgebyr
Kontroller hos primærprodusent foretas av en uavhengig sertifiseringsbedrift som fakturerer
produsenten direkte. Dette reduserer merkeordningens administrasjon og holder
sertifiseringsfirmaets kommersielle interesser adskilt fra Dyrevernmerkets ideelle formål.
-

For primærprodusenter gjelder et sertifiseringsgebyr på kr 6.940.

-

For større foretak (for eksempel slakteri og rugeri) gjelder et sertifiseringsgebyr på kr 20.820.

Alle satser vil kunne justeres årlig, med virkning for påfølgende kalenderår. Justering av
sertifiseringsgebyr gjøres av uavhengig sertifiseringsbedrift. Alle satser er eks. mva.

