
Dato 22. august2019Side 1af1Fødevarestyrelsen LandbrugEz Fødevarer FmbAAxelborg. Axeltorv 3teg @fvst.dk og jkj @fvst.dk DK 1609 København vT +45 3339 4000F #153339 4141E info@|f.dkW www.lf.dkCVR DK25 S2 95 29Bemærkninger til høring om lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr(Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning), j. nr. 2019-29-30-00005Landbrug & Fødevarer vil gerne takke for høringen vedrørende indførelse af mulighed for rekvireretvejledning. Vi er grundlæggende positive overfor denne mulighed, men vil gerne betone, at det ervæsentligt, at man som producent kan indrette sig i tillid til et sådan vejledende besøg.Det er derfor væsentligt, at der er tale om en reel 'forhåndsgodkendelse' af en given procedure, dersåfremt denne følges af producenten, ikke efterfølgende på et kontrolbesøg vil kunne giveanledning til en anmærkning/sanktion.Af hensyn til indrettelseshensyn og forudsigelighed hos producenten samt gennemsigtighed omdette allerede i lovgivningsprocessen vil det være hensigtsmæssigt at have den nærmerebestemmelse om denne nye mulighed for rekvireret vejledning lovfæstet fremfor delegeret tilfastsættelse på bekendtgørelsesniveau.Med venlig hilsenLars HuldensenChefkonsulentØkologiD +45 3339 4007M +45 2178 8633E lho@lf.dk



3.333" ERHVERV äliifäåâlâäâiâäáiâtâä DANSKDK-1217 Kobenhavn K T. +45 3374 6000 E RFødevarestyrelsenStationsparken 31-332600 GlostrupSendt til: tcg(u*f\'st.(ll< og _jk_j<d'›fvsi.dlçJ.nr. 2019-29-30-0000522. august 2019Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af økologilovenDansk Erhverv har modtaget høring vedrørende forslag til lov 0m ændring af økologiloven (Indfø-relse af mulighed for rekvireret vejledning), og har følgende bemærkninger til forslaget.Generelle bemærkningerDansk Erhverv ser positivt på, at ministeren for fødevarer, ñskeri og ligestilling får hjemmel til atudvide ordningen for rekvireret vejledning til også at omfatte økologiområdet.Muligheden for rekvireret vejledning er med til sikre virlæomheder relevant og konkret vejledningfra Fødevarestyrelsen, når de har et konkret behov for dette, og det er en ordning, som mange afDansk Erhvervs medlemmer har stor glæde af ñndes. Det er derfor positivt, at økologiområdet nuomfattes for at understøtte og imødekomme nye fødevaretrends og vejlede virksomheder medkonkrete vejledningsbehov.Det skal dog bemærkes, at Fødevarestyrelsen fortsat skal kunne vejlede virksomhederne generelt iforbindelse med almindelige kontrolbesøg og ved almindelig henvendelse. Rekvireret vejledningmå aldrig erstatte dette princip og således blive virksomhedernes eneste reelle vejledningsmulig-hed.Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Fødevarestyrelsen har behov for uddybendebemærkninger til ovenstående.Med venlig hilsenJeppe Rønnebæk KongsbakChefkonsulentjrk@danskerhverv.dk Side 1/1JRK


