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Høring om lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr 
(Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning) 
 

Fødevarestyrelsen sender hermed forslag til lov om ændring af økologiloven og lov 

om hold af dyr – indførelse af mulighed for rekvireret vejledning - i høring. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 22. august 2019. Høringssvar bedes sendt til e-mailadresserne: 

teg@fvst.dk samt jkj@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2019-29-30-

00005. 

Grundet folketingsvalget og regeringsskiftet er høringsperioden fastsat til 6 uger, 

således at lovforslaget kan fremsættes i starten af oktober.  

Eventuelle spørgsmål kan i høringsfasen rettes til følgende personer: Jørgen Kruhl 

Jensen på e-mail: jkj@fvst.dk (Lov om hold af dyr) og Tereza Gabriel på e-mail: 

teg@fvst.dk (Økologiloven).  

Høringssvar fra eksterne høringsparter vil efter høringsfristens udløb blive 

offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykker 

høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn 

offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.  

Formål 

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at ministeren for fødevarer, fiskeri 

og ligestilling kan fastsætte regler om rekvireret vejledning vedrørende fødevarer 

på økologiområdet samt rekvireret vejledning på veterinærområdet. 

 

Baggrund 

 

Siden 1. juli 2016 har det været muligt for fødevarevirksomheder af rekvirere 

vejledning af Fødevarestyrelsen på en række nærmere afgrænsede områder mod 

betaling ud over den vejledning, der i forvejen bliver givet til virksomhederne. 

Ordningen blev indført ved en ændring af lov om fødevarer, hvor der blev indsat 

en bemyndigelse. 

 
 

Økologiloven 
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Muligheden for rekvireret vejledning omfatter i dag ikke økologi, da fødevareloven 
ikke indeholder særskilt regulering af produktion og markedsføring m.v. af 
økologiske fødevarer.  

 
Som en del af småskalapakken under Fødevareforlig 4 ønskes det at udvide den 
rekvirerede vejledning til også at omfatte økologiområdet for at kunne understøtte 
og imødekomme nye fødevaretrends - og for at kunne give relevant vejledning  til 
virksomhederne. Det har været et ønske fra fødevareerhvervet, at ordningen for 
rekivreret vejledning også indføres for økologi. 
 
For at kunne lade økologi omfatte af ordningen, er det nødvendigt at have 
lovhjemmel hertil. Denne hjemmel ønskes derfor indsat i økologiloven.  
 
Lov om hold af dyr 
Aftalen om Veterinærforlig III 2018-2021 af 13. december 2017, som den 
daværende regering indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har som 
målsætning, at der skal ske en prioritering at den samlede indsats på 
veterinærområdet, så den største erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske 
gevinst opnås uden øget risiko for dyrs og menneskers sundhed. Som et af 
elementerne blev det i Veterinærforlig III aftalt, at der også på veterinærområdet 
skal etableres en ordning, så virksomheds- og besætningsejere hos 
Fødevarestyrelsen kan rekvirere vejledning inden for bestemte områder mod et 
gebyr. På baggrund af erfaringerne fra fødevareområdet foreslås det derfor, at der i 
lov om hold af dyr indsættes en tilsvarende hjemmel til at etablere en ordning med 
rekvireret vejledning på veterinærområdet. 
 
Indhold 

 
Økologiloven 
Det foreslås, at der ved indsættelse af en ny bestemmelse som § 20 a i økologiloven 
skabes hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om rekvireret vejledning 
vedrørende fødevarer på et område, der er omfattet af økologiloven eller regler 
udstedt i medfør af loven. Der kan herunder fastsættes regler om, på hvilke 
områder indenfor økologi og under hvilke omstændigheder vejledningen kan 
gives.  
 
Fødevarestyrelsen administrerer i forvejen ordningen om rekvireret vejledning på 
det generelle fødevareområde i henhold til fødevareloven. Det er hensigten at 
anvende den foreslåede bemyndigelse til at iværksætte en ordning om rekvireret 
vejledning om markedsføring af økologiske fødevarer. Det påtænkes i praksis 
udmøntet som en udvidelse af den eksisterende ordning på fødevareområdet, og 
vil betyde, at fødevarevirksomheder, som kontrolleres af Fødevarestyrelsen, kan 
rekvirere vejledning vedrørende markedsføring af økologiske fødevarer indenfor 
Fødevarestyrelsens ressort, f.eks. vejledning om krav til ingredienserne i 
økologiske fødevarer, økologimærkning og balanceregnskaber.  
 
Lov om hold af dyr 
Det foreslås, at der ved indsættelse af en ny bestemmelse som § 57 a  i lov om hold 
af dyr skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om rekvireret 
vejledning på et eller flere områder omfattet af loven eller af regler udstedt i 
medfør af loven. Der kan herunder fastsættes regler om, på hvilke delområder og 
under hvilke omstændigheder vejledningen indenfor det samlede 
veterinærområde kan gives. Det er i første omgang hensigten at etablere mulighed 
for rekvireret vejledning på områderne biprodukter, nye produktionsmetoder og 
smittebeskyttelse. 
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Betaling 
Det er hensigten, at ordningerne skal finansieres på samme måde, som den 
eksiterende ordning om rekvireret vejledning på fødevareområdet. Dvs. den 
enkelte virksomhed, der modtager rekvireret vejledning, betaler et gebyr, der 
dækker Fødevarestyrelsens omkostninger ved ydelsen af den pågældende 
vejledning.  
 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Erhvervsministeriet, team Effektiv Regulering (TER) har vurderet, at lovforslaget 
…[Vi har ikke vurderingen endnu – vil blive indsat] 
 

Forholdet til EU-retten 
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tereza Gabriel 

 

 


