
1 
 

Forslag 

til 

Lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr 

(Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning) 

 

§ 1 

I økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, foretages følgende ændringer: 

1. Efter § 20 indsættes før kapitel 6: 

»Rekvireret vejledning 

§ 20 a. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om rekvireret vejledning vedrø-

rende fødevarer på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven. 

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger 

forbundet med vejledning efter stk. 1.« 

 

                                                                              § 2 

 

I lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, foretages følgende ændringer: 

1. Efter § 57 indsættes før kapitel 12: 

»§ 57 a. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om rekvireret vejledning på et 

område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven. 

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger 

forbundet med vejledning efter stk. 1.« 

§ 3 

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. 

§ 4 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes 

i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.  
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1. Indledning 

Siden 1. juli 2016 har det været muligt for fødevarevirksomheder at rekvirere vejledning af Fødevarestyrel-

sen på en række nærmere afgrænsede områder mod betaling, ud over den vejledning, der i forvejen gives 

til virksomhederne. Ordningen er indført som et led i implementeringen af Fødevareforlig 3 (forlig af 16. april 

2015 mellem den daværende regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 

Det Konservative Folkeparti for perioden 2015-2018 om fødevarekontrollen). Den blev indført ved en æn-

dring af lov om fødevarer, hvor der blev indsat en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om rekvireret 

vejledning inden for fødevarelovgivningen.  

Der findes ikke tilsvarende bemyndigelsesbestemmelser i andre love på Miljø- og Fødevareministeriets områ-

de, og der er således ikke i dag mulighed for at etablere lignende ordninger med rekvireret vejledning på 

andre områder end dem, der er reguleret i medfør af lov om fødevarer. 

Fødevareerhvervet har ønsket, at ordningen for rekvireret vejledning udvides til også at omfatte økologiom-

rådet, således at fødevarevirksomheder også kan rekvirere vejledning om reglerne på økologiområdet hos 

Fødevarestyrelsen. Reglerne om markedsføring af økologiske fødevarer hænger tæt sammen med de øvrige 

regler om markedsføring af fødevarer, herunder generel mærkning af fødevarer, som er et af de områder, 

som i dag er omfattet af ordningen for rekvireret vejledning, da reglerne i lighed med de generelle fødevare-

regler bl.a. regulerer, hvordan fødevarerne må markedsføres og skal mærkes. På den baggrund foreslås det, 

at der indsættes en hjemmel til at rekvirere vejledning i økologiloven, svarende til den hjemmel, der findes i 

lov om fødevarer. 

Hidtil har der heller ikke på veterinærområdet været hjemmel til at etablere rekvireret vejledning. Aftalen om 

Veterinærforlig III 2018-2021 af 13. december 2017 blev indgået mellem den daværende regering og Soci-

aldemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. I 

forliget er der bl.a. fokus på en prioritering af den samlede indsats på veterinærområdet, så den største 

erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske gevinst opnås uden øget risiko for dyrs og menneskers sund-

hed. Som et af elementerne blev det i Veterinærforlig III aftalt, at der også på veterinærområdet skal etab-

leres en ordning, så virksomheds- og besætningsejere kan rekvirere vejledning hos Fødevarestyrelsen 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 mulighed for rekvi-

reret vejledning på veterinærområdet. 

2. Lovforslagets hovedindhold 

2.1. Rekvireret vejledning på økologiområdet 

2.1.1. Gældende ret 

Der er i dag ikke mulighed for at fastsætte regler om rekvireret vejledning om markedsføring og mærkning 

m.v. af økologiske fødevarer, da dette er reguleret af økologiloven, som ikke indeholder hjemmel til rekvire-

ret vejledning. Økologiloven finder anvendelse på produktion, opbevaring, tilberedning, import og markeds-

føring af økologiske jordbrugs- og fiskeriprodukter, herunder fødevarer. I fødevareloven, der regulerer føde-

varer generelt, blev der ved lov nr. 1882 af 29. december 2015 indsat bemyndigelse i fødevareloven til, at 

ministeren (nu: ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling) kan fastsætte regler om rekvireret vejledning 

mod betaling på områder inden for fødevarelovgivningen. Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 

538 af 1. juni 2016 om rekvireret vejledning inden for fødevarelovgivningen. I medfør af bekendtgørelsen 

kan der rekvireres vejledning om følgende områder: 

 

1) Risikoanalyse. 

2) HACCP-baseret egenkontrol. 

3) Indretning og drift. 

4) Autorisation og registrering. 
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5) Mikrobiologiske kriterier. 

6) Fødevarekontaktmaterialer. 

7) Kemiske forureninger. 

8) Tilsætningsstoffer m.v. 

9) Fødevarer til særlige grupper. 

10) Fødevarer tilsat næringsstoffer. 

11) Kosttilskud. 

12) Mærkning, herunder næringsdeklaration. 

13) Ernærings- og sundhedsanprisninger. 

14) Import. 

15) Eksport. 

Ud over den særlige mulighed for at tilbyde rekvireret vejledning mod betaling på fødevareområdet, har 

Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed en sædvanlig pligt efter forvaltningslovens § 7 til at yde vejled-

ning i fornødent omfang til personer og virksomheder, der selv retter henvendelse om spørgsmål inden for 

alle styrelsens områder, herunder økologi, ligesom styrelsen har pligt til at vejlede virksomhederne i forbin-

delse med afgørelsessager osv. Af god forvaltningsskik følger, at der også bør ydes vejledning uden for afgø-

relsessager.  

Fødevarestyrelsen yder endvidere vejledning i forbindelse med styrelsens kontrolbesøg i virksomhederne. 

Herudover vil der med Fødevareforlig 4 blive indført starthjælp til nye fødevarevirksomheder. Starthjælpen 

indebærer bl.a., at Fødevarestyrelsen giver nye fødevarevirksomheder et selvstændigt, anmeldt kontrolbe-

søg, hvor der er afsat ekstra tid til vejledning, herunder vejledning om markedsføring af økologiske fødeva-

rer. Fødevarestyrelsen yder endvidere vejledning i forbindelse med styrelsens kontrolbesøg i virksomhederne 

og ved informationsmøder og lignende. Herudover yder styrelsen en udstrakt vejledning i form af telefonisk 
vejledning fra styrelsens Kunderådgivning og information på hjemmesiden m.m. 

2.1.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 

 
Med forslaget til § 20a etableres en bemyndigelsesbestemmelse, som bemyndiger ministeren til at fastsætte 

regler om rekvireret vejledning vedrørende fødevarer mod betaling på et område, der er omfattet af denne 

lov eller regler udstedt i medfør af loven. 

Siden 1. juli 2016 har det været muligt for fødevarevirksomheder, mod betaling, at rekvirere specifik vejled-

ning af Fødevarestyrelsen ud over den vejledning, der i forvejen gives virksomhederne fx i forbindelse med 

et kontrolbesøg. Fødevareerhvervet har nu efterspurgt muligheden for også at kunne rekvirere vejledning i 

relation til økologireglerne. Forligskredsen bag Fødevareforlig 4, alle Folketingets daværende partier, har i 

april 2019 godkendt at udvide ordningen om rekvireret vejledning til også at gælde på økologiområdet. 

Markedsføring af fødevarer som økologiske er reguleret særskilt. De særlige regler om økologiske fødevarer 

er fastsat i en række EU-forordninger, økologiloven og tilhørende bekendtgørelser. Reglerne omfatter bl.a. 

krav til produktionen af økologiske fødevarer, sammensætningen og mærkningen af fødevarerne samt sær-

lige regnskabs- og kontrolkrav. Da fødevareloven ikke omfatter de særlige krav til fødevarer, som markeds-

føres som økologiske, har fødevarevirksomhederne i dag ikke mulighed for at rekvirere vejledning på økolo-

giområdet. Reglerne om markedsføring af fødevarer som økologiske hænger tæt sammen med de øvrige 

regler om markedsføring af fødevarer, herunder generel mærkning af fødevarer, som er et af de områder, 

som i dag er omfattet af ordningen for rekvireret vejledning, da reglerne i lighed med de generelle fødevare-

regler bl.a. regulerer, hvordan fødevarerne må markedsføres og skal mærkes.  

Fødevareerhvervet har ved en evaluering af ordningen for rekvireret vejledning på fødevareområdet udtrykt 

ønske om, at ordningen for rekvireret vejledning udvides til også at omfatte økologireglerne på Fødevaresty-

relsens område. I forbindelse med evalueringen gav FødevareDanmark (Danske slagtermestre) og COOP, 

udtryk for, at de ønsker, at Fødevarestyrelsen fremover også kan yde rekvireret vejledning for så vidt angår 
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økologiske fødevarer, og at det især er økologiregnskab som fødevareerhvervet ønsker at kunne rekvirere 

vejledning om. Udarbejdelse af et økologiregnskab indebærer, at virksomheden skal opstille afstemte balan-

ceopgørelser for hver enkelt art økologisk råvare og færdigvare, der hhv. går ind og ud af virksomheden. 

Udover at registrere og dokumentere indgang af råvarer, udgang (forbrug) af råvarer, indgang (produktion) 

af færdigvarer og udgang af færdigvarer, skal virksomheden også kunne dokumentere spild, svind, kassati-

on og recepter for fremstilling af færdigvarerne, så der kan skabes et samlet billede af bevægelsen af 

mængder. De Samvirkende Købmænd har endvidere tidligere, da rekvireret vejledning blev indført på føde-

varelovens område, udtrykt interesse i, at der også var mulighed for rekvireret vejledning på økologiområ-

det. 

 

På baggrund af erhvervets og forligsparternes ønske om, at det også skal være muligt at rekvirere vejled-

ning vedrørende økologiske fødevarer, vurderes det at være hensigtsmæssigt at udbrede muligheden for at 

rekvirere vejledning til området for økologiske fødevarer. Miljø- og Fødevareministeriet forslår derfor, at der 

indsættes hjemmel i økologiloven, som bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om rekvireret vejled-

ning. Der vil hermed kunne fastsættes regler om, at der vil kunne rekvireres brugerbetalte vejledningsbesøg 

på Fødevarestyrelsens område, hvor virksomhederne får mulighed for at drøfte konkrete problemstillinger.  

Det er Fødevarestyrelsen, der fører kontrol med økologiske fødevarer, hvorfor det også vil være Fødevare-

styrelsen, der vil skulle yde den rekvirerede vejledning. Bestemmelserne om rekvireret vejledning om økologi 

vil blive indarbejdet i den eksisterede bekendtgørelse om rekvireret vejledning. Det er hensigten at tilbyde 

mulighed for rekvireret vejledning inden for de emner, som virksomhederne erfaringsmæssigt kan finde 

udfordrende, bl.a. økologimærkning af fødevarer, brug af ikke-økologiske ingredienser, og hvordan et økolo-

giregnskab skal opstilles. Alt afhængig af efterspørgslen fra virksomhederne vil antallet af emner inden for 

markedsføring af økologiske fødevarer kunne udvides. 

Det er hensigten, at den praktiske udmøntning af rekvireret vejledning på økologiområdet vil ske på samme 

måde som den eksisterende ordning på fødevareområdet. Dette gælder bl.a.  med hensyn til hvor, hvordan 

og af hvem, den rekvirerede vejledning udføres, og hvordan der indgås aftale om et rekvireret vejlednings-
besøg.  

Et rekvireret vejledningsbesøg vil finde sted efter aftale mellem virksomheden og Fødevarestyrelsen, og det 

vil således ikke kunne finde sted i forbindelse med et egentligt kontrolbesøg, der som udgangspunkt skal ske 

uden varsel. Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om rekvireret vejledning i  fødevareloven, 

lovforslag 2015/1 LSF 57, om ændring af lov om fødevarer, vil Fødevarestyrelsen ved ydelsen af rekvireret 

vejledning også skulle varetage sine opgaver som kontrolmyndighed. Dette vil også være tilfældet ved ydel-

sen af rekvireret vejledning vedrørende økologiske fødevarer. Mens nogle virksomheder alene producerer og 

forhandler økologiske fødevarer, producerer og forhandler andre virksomheder både økologiske og konventi-

onelle fødevarer i den samme virksomhed. De tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen kontrollerer både økolo-

giske og konventionelle fødevarer evt. ved samme kontrolbesøg. Det betyder, at hvis der ved et besøg i 

virksomheden som led i rekvireret vejledning observeres overtrædelser af fødevarelovgivningen,  herunder 

de særlige regler, der gælder på økologiområdet, skal besøget overgå til et kontrolbesøg med tilhørende 

kontrolrapport efter sædvanlige retningslinjer, herunder iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige 

principper for udførelse af kontrollen, f.eks. partshøring forinden der træffes afgørelse om f.eks. forbud eller 
påbud. Der er også mulighed for, at rekvireret vejledning foregår et andet sted end på virksomheden.  

Som for alle overtrædelser gælder det, at der vil skulle ske en konkret vurdering af overtrædelsen, herunder 

af overtrædelsens betydning for fødevaresikkerheden. Dette indebærer, at der f.eks. alene vil blive vejledt i 

forhold til overtrædelser af bagatelagtig karakter. Et kontrolbesøg anses herudover som et tvangsindgreb i 

retssikkerhedslovens forstand, så også disse regler iagttages i forbindelse med udførelsen af besøget, når 

dette overgår fra et vejledningsbesøg til et kontrolbesøg. Virksomheden skal således blandt andet oplyses 

om det faktiske grundlag for at gennemføre kontrollen, og at den kan lade sig repræsentere eller bistå af 

andre under kontrolbesøget. Desuden skal virksomheden ved besøgets afslutning have udleveret en kontrol-

rapport, hvor også tidspunktet for, hvornår det rekvirerede vejledningsbesøg overgik til et kontrolbesøg, vil 
fremgå, bl.a. af hensyn til den endelige prisfastsættelse for den rekvirerede vejledning. 
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Om den rekvirerede vejledning kan videreføres eller afsluttes enten umiddelbart før eller efter kontrolbesø-

get, afhænger af en konkret vurdering, hvor bl.a. overtrædelsens karakter og virksomhedens reaktion ind-

går. Virksomheden skal informeres fuldt ud om dette, inden der indgås aftale om rekvireret vejledning, og 

den tilsynsførende vil i relation til kontrolfunktionen i givet fald skulle følge de sædvanlige retningslinjer for 
kontrol. Den tid, der er anvendt til kontrolbesøget, vil ikke indgå i faktureringen for rekvireret vejledning. 

Herudover vil det klart fremgå af den aftale, der udarbejdes forud for det rekvirerede vejledningsbesøg, at 

oplysninger, der tilvejebringes i forbindelse med vejledningsbesøget, vil kunne anvendes som led i Fødevare-

styrelsens almindelige kontrol, herunder til brug for sanktionering af konstaterede overtrædelser. Ved indgå-

else af aftalen vil den pågældende virksomhed således have accepteret, at Fødevarestyrelsen kan anvende 

eventuelle oplysninger, som er fremkommet i forbindelse med den rekvirerede vejledning, i sanktionerings-
øjemed. 

Den vejledning, der kan ydes ved rekvireret vejledning, er i princippet den samme som den vejledning, Fø-

devarestyrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindeligt kontrolbesøg eller ved henvendelse til 

Kunderådgivningen i Fødevarestyrelsen. Men hvor kontrolbesøget normalt vil centrere sig om de emner, som 

opstår og får relevans i forbindelse med kontrolbesøget, vil den rekvirerede vejledning centrere sig om de 

emner, som virksomheden konkret selv ønsker vejledning om, udover den vejledning som Fødevarestyrelsen 

har pligt til at give. Herudover vil det rekvirerede vejledningsbesøg finde sted på et på forhånd aftalt tids-

punkt, i modsætning til kontrolbesøg, der i udgangspunktet finder sted uden varsel. Det rekvirerede vejled-

ningsbesøg kan også tidsmæssigt være af længere varighed, end der er mulighed for inden for rammerne af 

et almindeligt kontrolbesøg. Det er op til virksomheden, hvor lang tid vejledningen skal vare. Den opfølgen-

de vejledning, som der kan være behov for i forlængelse af et almindeligt kontrolbesøg, vil ikke være omfat-

tet af den rekvirerede vejledningsordning, men af den almindelige vejledningsforpligtelse, myndigheder har 
efter forvaltningsloven og efter principperne om god forvaltningsskik. 

Den rekvirerede vejledning giver virksomhederne mulighed for mere vejledning mod betaling, for eksempel i 

forbindelse med overvejelser om nye økologiaktiviteter. Det er væsentligt at bemærke, at der alene vil være 

tale om vejledning og ikke om godkendelse af for eksempel et givent produkt, en given procedure eller lig-

nende. Der vil fra Fødevarestyrelsen være stort fokus på ikke at overskride grænsen til den rådgivning, som 

udføres af private konsulenter og lignende. Dette gør sig særligt gældende inden for bl.a. mærkning og ud-

arbejdelse af økologiregnskab. Det vil derfor være en klar forudsætning for ordningen med rekvireret vejled-

ning, at den ikke indholds- og emnemæssigt overskrider grænsen for, hvad der vil kunne rummes inden for 

Fødevarestyrelsens sædvanlige vejledning, og at det særlige i ordningen alene er, at det tidsmæssigt kan 
være af længere varighed og på et på forhånd aftalt tidspunkt. 

Der vil således ikke være tale om rådgivningsvirksomhed, hvorfor Fødevarestyrelsen eksempelvis ikke vil 

kunne stå for økologimærkningen af et konkret produkt eller udføre økologiregnskabet for virksomheden. 

Hvis der er behov for sådan rådgivning, må virksomheden gøre brug af en privat konsulent eller anden råd-
giver.  

Rekvireret vejledning vil ikke sætte begrænsninger hverken for virksomhedens ansvar eller Fødevarestyrel-
sens mulighed for at kontrollere og sanktionere, hvor dette vurderes nødvendigt. 

Ordningen med rekvireret vejledning vil være målrettet fødevarevirksomheder, som markedsfører økologiske 

fødevarer, og ikke brancheorganisationer eller private rådgivningsfirmaer og lignende. Der er dog intet til 

hinder for, at virksomheden ved et besøg kan være repræsenteret ved en ekstern part, jf. de almindelige 

regler om partsrepræsentation, og det kan i princippet være for eksempel en privat rådgiver, en brancheor-
ganisation eller en advokat. 

For en hensigtsmæssig administration af ordningen vedrørende et rekvireret vejledningsbesøg på økologiom-

rådet er det intentionen, at den allerede eksisterende blanket til bestilling af et rekvireret vejledningsbesøg 

udvides, således at økologi bliver tilføjet som et område, som virksomheden kan rekvirere vejledning om. 

Endvidere findes der allerede på fødevareområdet et standardiseret aftaleudkast, hvori rammerne af vejled-
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ningen efterfølgende kan fastsættes. Samme form for aftaletekst forventes ligeledes at kunne anvendes for 

rekvireret vejledning om økologi. På baggrund af virksomhedens anmodning beslutter Fødevarestyrelsen, 

hvornår og hvor et vejledningsbesøg vil finde sted. Herefter sendes et udkast til en aftale med virksomhe-
den, hvoraf det nærmere indhold for vejledningen fremgår.  

2.2. Rekvireret vejledning på veterinærområdet 

 
2.2.1. Gældende ret 

Som også nævnt under pkt. 2.1.1., har Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed efter forvaltningslovens 

§ 7 pligt til at yde vejledning i fornødent omfang til personer og virksomheder, der selv retter henvendelse 

om spørgsmål inden for styrelsens område, ligesom styrelsen har pligt til at vejlede de berørte i forbindelse 

med afgørelsessager osv. Af god forvaltningsskik følger, at der også bør ydes vejledning uden for afgørel-

sessager. Fødevarestyrelsen yder således vejledning i forbindelse med styrelsens kontrolbesøg i virksomhe-

der og besætninger. Samtidig yder styrelsen en udstrakt vejledning i form af telefonisk vejledning fra styrel-
sens Kunderådgivning, information på hjemmesiden og ved informationsmøder m.m. 

2.2.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 

Med inspiration fra fødevareområdet er det som led i Veterinærforlig III aftalt, at der også på veterinærom-

rådet skal etableres mulighed for, at der mod betaling på nærmere afgrænsede områder kan rekvireres vej-
ledning af Fødevarestyrelsen ud over den vejledning, som styrelsen allerede yder i dag. 

Miljø- og Fødevareministeriet foreslår på den baggrund, at der i lov om hold af dyr indsættes hjemmel til at 

fastsætte regler om rekvireret vejledning. Der vil hermed kunne fastsættes regler om, at der vil kunne rekvi-

reres brugerbetalt vejledning, herunder vejledningsbesøg , hvor rekvirenten får mulighed for at drøfte kon-

krete problemstillinger på bestemte områder reguleret af lov om hold af dyr. Det bemærkes, at forligstek-

stens betegnelse veterinærområdet i denne sammenhæng dermed er afgrænset til emner omfattet af reg-
lerne i lov om hold af dyr.  

Det er hensigten, at den praktiske udmøntning af rekvireret vejledning på veterinærområdet som på fødeva-

reområdet vil ske ved bekendtgørelse. Ud over afgrænsning af området for rekvireret vejledning vil det bl.a. 

fremgå med hensyn til hvor, hvordan og af hvem, den rekvirerede vejledning udføres, og hvordan der ind-
gås aftale om et rekvireret vejledningsbesøg.   

Ved arbejdet med bekendtgørelsen og fastlæggelsen af de konkrete områder, hvor der vil kunne ydes rekvi-

reret vejledning, skal der tages højde for de vejlednings- og rådgivningsmuligheder, som allerede eksisterer. 

Det gælder ikke mindst det meget udbyggede system med konsulenter, som er til rådighed på landbrugsom-

rådet. Det er i den sammenhæng desuden væsentligt at bemærke, at der på veterinærområdet i § 34 a i lov 

om hold af dyr er hjemmel til at fastsætte, at husdyrbesætninger skal være omfattet af en skriftlig obligato-

risk sundhedsrådgivningsaftale mellem besætningsejeren og en praktiserende dyrlæge. Denne hjemmel er 

aktuelt udmøntet ved bekendtgørelse nr. 1648 af 18. december 2018 om sundhedsrådgivningsaftaler for 

svinebesætninger, bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2018 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg-

besætninger og bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i mink-

farme. Et at de væsentligste formål med disse bekendtgørelser er at sikre besætningsejeren adgang til faglig 

rådgivning om blandt andet dyresundhed, herunder smittebeskyttelse, og dyrevelfærd, som er baseret på de 
konkrete forhold i den enkelte besætning.  

I Bilag til politisk aftale om Veterinærforlig III nævnes, at det kunne det være relevant med ”vejledning om 

indretning af nye biproduktvirksomheder, ibrugtagen af nye produktionsmetoder og smittebeskyttelse i be-

sætninger mv”. Det væsentligste formål med reglerne om biprodukter i lov om hold af dyr er smittebeskyt-

telse. Som nævnt er smittebeskyttelse i besætninger imidlertid ét af de centrale emner, som allerede indgår 

i sundhedsrådgivningsaftalerne. Ved udformningen af reglerne om rekvireret vejledning vil der således skulle 

tages højde for, at besætningsejere med sundhedsrådgivningsaftaler allerede har adgang til en vejledning 
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og rådgivning, som er mere konkret og i højere grad konkret løsningsorienteret, end den ydelse som Føde-

varestyrelsen kan give inden for rammerne af rekvireret vejledning.  

Korrekt håndtering af biprodukter, dvs. hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre pro-

dukter fra dyr ikke bestemt til konsum, spiller en væsentlig rolle i indsatsen mod spredning af sygdomme til 

mennesker og dyr, og biprodukter reguleres derfor også af lov om hold af dyr. Efter Fødevarestyrelsens 

vurdering vil etablering af mulighed for rekvireret vejledning til bl.a. biproduktvirksomheder styrke den fore-

byggende indsats på området, og da det vil være et relevant tilbud til alle virksomheder på området, bør det 

ikke begrænses til nye virksomheder, som angivet i forliget. I den nærmere udarbejdelse af bekendtgørelsen 

for ordningen vil der således bl.a. blive taget højde for forligsparternes ønske om rekvireret vejledning til alle 

virksomheder, der beskæftiger sig med eller påtænker at beskæftige sig med animalske biprodukter.  

Den rekvirerede vejledning på biproduktområdet vil også omfatte nye produktionsmetoder. Det skal i den 

forbindelse bemærkes, at området for rekvireret vejledning efter drøftelse med erhvervet efterfølgende vil 

kunne udvides og justeres. 

For de øvrige generelle emner, som vil indgå i den påtænkte ordning om rekvireret vejledning på veterinær-

området, gør de samme betragtninger sig gældende som for den eksisterende ordning på fødevareområdet.  

Herunder vil det som nævnt indgå i overvejelserne, at besætninger, som ikke i dag obligatorisk eller frivilligt 

er omfattet af reglerne om sundhedsrådgivningsaftaler, kan have fordel af at kunne rekvirere vejledning om 
emner indenfor lov om hold af dyr.  

Den rekvirerede vejledning vil således enten finde sted hos virksomheden eller på en af Fødevarestyrelsens 

lokaliteter. Vejledningen vil i udgangspunktet blive udført af den eller de tilsynsførende, der normalt fører 

tilsyn med virksomheden, eller fra den lokale veterinærenhed under styrelsen, hvor virksomheden hører 

under. Det kan efter en konkret vurdering dog også besluttes, at andre medarbejdere, for eksempel fra Fø-
devarestyrelsens hovedkontor, varetager vejledningen. 

Den rekvirerede vejledning vil finde sted i henhold til en særlig aftale indgået mellem virksomheden og Fø-

devarestyrelsen, og vejledningen vil således ikke kunne finde sted i direkte forbindelse med et egentlig kon-

trolbesøg, der som udgangspunkt skal ske uden varsel. Fødevarestyrelsen vil også ved ydelsen af rekvireret 

vejledning skulle varetage sine opgaver som kontrolmyndighed. Det betyder, at hvis der ved et besøg i virk-

somheden, som led i rekvireret vejledning, observeres overtrædelser af veterinærlovgivningen, herunder 

dyrevelfærdslovgivningen, skal besøget overgå til et kontrolbesøg med tilhørende kontrolrapport efter sæd-

vanlige retningslinjer, herunder iagttagelse af de almindelige forvaltningsretlige principper for udførelse af 
kontrollen, f.eks. partshøring forinden der træffes afgørelse om f.eks. forbud eller påbud.  

Som for alle overtrædelser gælder det, at der vil skulle ske en konkret vurdering af overtrædelsen. Dette 

indebærer, at der f.eks. alene vil blive vejledt i forhold til overtrædelser af bagatelagtig karakter. Et kontrol-

besøg anses herudover som et tvangsindgreb i retssikkerhedslovens forstand, så disse regler skal også iagt-

tages i forbindelse med udførelsen af besøget, når dette overgår fra et vejledningsbesøg til et kontrolbesøg. 

Virksomheden skal således blandt andet oplyses om det faktiske grundlag for at gennemføre kontrollen, og 

at den kan lade sig repræsentere eller bistå af andre under kontrolbesøget. Desuden skal virksomheden ved 

besøgets afslutning have udleveret en kontrolrapport, hvor også tidspunktet for hvornår det rekvirerede 

vejledningsbesøg overgik til et kontrolbesøg vil fremgå, bl.a. af hensyn til den endelige prisfastsættelse for 

den rekvirerede vejledning. Om den rekvirerede vejledning kan videreføres eller afsluttes enten umiddelbart 

før eller efter kontrolbesøget, afhænger af en konkret vurdering, hvor bl.a. overtrædelsens karakter og virk-

somhedens reaktion indgår. Virksomheden skal informeres fuldt ud om dette, inden der indgås aftale om 

rekvireret vejledning, og den tilsynsførende vil i relation til kontrolfunktionen i givet fald skulle følge de sæd-
vanlige retningslinjer for kontrol. 

Herudover vil det klart fremgå af den aftale, der udarbejdes forud for det rekvirerede vejledningsbesøg, at 

oplysninger, der tilvejebringes i forbindelse med vejledningsbesøget, vil kunne anvendes som led i Fødevare-

styrelsens almindelige tilsyn, herunder til brug for sanktionering af konstaterede overtrædelser. Ved indgåel-
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se af aftalen vil den pågældende virksomhed således have accepteret, at Fødevarestyrelsen kan anvende 

eventuelle oplysninger, som er fremkommet i forbindelse med den rekvirerede vejledning, i sanktionerings-

øjemed. 

Den vejledning, der kan ydes ved et rekvireret besøg, er i princippet den samme som den vejledning, Føde-

varestyrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindeligt kontrolbesøg eller ved henvendelse til Kun-

derådgivningen i Fødevarestyrelsen. Men hvor kontrolbesøget normalt vil centrere sig om de emner, som 

naturligt dukker op i forbindelse med kontrolbesøget, vil det rekvirerede vejledningsbesøg centrere sig om 

de emner, som virksomheden ønsker vejledning om. Herudover vil det rekvirerede vejledningsbesøg finde 

sted på et tidspunkt, som passer ind i virksomhedens drift, i modsætning til kontrolbesøg, der i udgangs-

punktet finder sted uden varsel. Det rekvirerede vejledningsbesøg kan også tidsmæssigt være af længere 

varighed, end der er mulighed for inden for rammerne af et almindeligt kontrolbesøg. Den opfølgende vej-

ledning, som der kan være behov for i forlængelse af et almindeligt kontrolbesøg, vil ikke være omfattet af 

den rekvirerede vejledningsordning, men af den almindelige vejledningsforpligtelse, myndigheder har efter 
forvaltningsloven og efter principperne om god forvaltningsskik. 

Den rekvirerede vejledningsordning skal også ses som et tilbud til de virksomheder, som ønsker mere speci-

fik vejledning og hjælp til at finde for eksempel de rette blanketter og vejledninger på hjemmesiden, og hvor 

styrelsens medarbejdere kan hjælpe med at gennemgå relevante tekster såsom lovgivning, vejledninger 

m.v. sammen med virksomheden eller vejlede om, hvordan eksempelvis virksomheden kan udarbejde et 

egenkontrolprogram uden konkret at bistå med selve udarbejdelsen af dette. Fødevarestyrelsens almindelige 

vejledning berøres derfor ikke af etablering af muligheden for rekvireret vejledning. De to former for vejled-
ning vil supplere hinanden. 

Den rekvirerede vejledning giver virksomhederne mulighed for at betale sig til mere vejledning, for eksempel 

i forbindelse med overvejelser om nye aktiviteter. Der vil alene være tale om vejledning og ikke om godken-

delse af for eksempel et givent produkt, en given procedure eller lignende. Der vil være stort fokus på ikke 

at overskride grænsen til den rådgivning, som udføres af private konsulenter og lignende. Dette gør sig 
blandt andet gældende inden for områder, hvor besætningsdyrlægen yder vejledning og rådgivning.  

Der vil således ikke være tale om rådgivningsvirksomhed, og det er en klar forudsætning for ordningen med 

rekvireret vejledning, at den ikke indholds- og emnemæssigt overskrider grænsen for, hvad der vil kunne 

rummes inden for Fødevarestyrelsens sædvanlige vejledning, og at det særlige i ordningen alene er, at det 

tidsmæssigt kan være af længere varighed og på et tidspunkt, der så vidt muligt sker efter ønske fra virk-

somheden. Hvis en virksomhed, herunder en besætningsejer, har behov for rådgivning, må der ske henven-
delse til praktiserende dyrlæge, privat konsulent eller anden rådgiver. 

Rekvireret vejledning vil ikke sætte begrænsninger hverken for virksomhedens ansvar eller Fødevarestyrel-
sens mulighed for at kontrollere og sanktionere, hvor dette vurderes nødvendigt. 

Ordningen med rekvireret vejledning vil være målrettet virksomheder, herunder besætningsejere, og ikke 

brancheorganisationer eller private rådgivningsfirmaer og lignende. Der er dog intet til hinder for, at virk-

somheden ved et besøg kan være repræsenteret ved en ekstern part, jf. de almindelige regler om partsre-
præsentation, og det kan for eksempel være en privat rådgiver, en brancheorganisation eller en advokat. 

For en hensigtsmæssig administration af ordningen vedrørende et rekvireret vejledningsbesøg på veterinær-

området er det intentionen enten at udvide den allerede eksisterende blanket til bestilling af et rekvireret 

vejledningsbesøg, således at veterinærområdet bliver tilføjet som et område, som virksomheden kan rekvire-

re vejledning om, eller ved at udarbejde en tilsvarende særskilt blanket for veterinærområdet. Endvidere 

findes der allerede på fødevareområdet et standardiseret aftaleudkast, hvori rammerne for vejledningen 

efterfølgende kan fastsættes. Med de nødvendige justeringer forventes dette aftaleudkast ligeledes at kunne 

anvendes for rekvireret vejledning på veterinærområdet. På baggrund af virksomhedens anmodning, beslut-

ter Fødevarestyrelsen, hvornår og hvor et vejledningsbesøg vil finde sted. Herefter sendes et udkast til en 

aftale med virksomheden, hvoraf det nærmere indhold for vejledningen fremgår. I tillæg til aftalen sendes et 
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prisoverslag, indeholdende det forventede tidsforbrug til den rekvirerede vejledning inkl. planlægning og 

forberedelse, gældende timetakst, evt. transportomkostninger og den samlede pris under de givne forud-

sætninger. 

Det blev som led i Veterinærforlig III aftalt, at den rekvirerede vejledning på veterinærområdet skal finansie-

res ved brugerbetaling, og det foreslås, at finansieringen sker efter samme principper som på fødevareom-

rådet. 

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 

 

Ordningen med rekvireret vejledning på hhv. økologiområdet og veterinærområdet vil være gebyrfinansieret. 

Fødevarestyrelsens faktiske omkostninger ved rekvireret vejledning vil således blive dækket af det gebyr, 

som den enkelte virksomhed, der modtager vejledningen, betaler.  

Lovforslaget forventes i øvrigt ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser eller implementeringskon-

sekvenser for det offentlige. 

 
3.1 Lovforslagets overholdelse af de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning 

Lovforslaget vurderes at efterleve principperne om digitaliseringsklar lovgivning.  

Såvel økologiloven som lov om hold af dyr indeholder hjemmel til at stille krav om digital kommunikation.  

Lovforslaget åbner mulighed for, at virksomheder kan rekvirere vejledning mod betaling på en række områ-

der inden for økologi- og veterinærområdet, svarende til den eksisterende mulighed for at rekvirere vejled-

ning på fødevareområdet. Rekvireret vejledning på fødevareområdet bestilles i dag via en digital afkryds-

ningsformular, suppleret med et obligatorisk skrivefelt for uddybende information, på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. Det er hensigten, at den eksisterende formular vil blive udvidet til tillige at omfatte mulighed 
for at krydse af for, at man vil rekvirere vejledning på økologiområdet eller det veterinære område. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Ordningen med rekvireret vejledning på hhv. økologiområdet og veterinærområdet vil være gebyrfinansieret, 

og virksomhederne vil skulle betale de faktiske omkostninger ved vejledningen. Derudover vil der ikke være 

økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet ved ordningen.  

[Lovforslaget har været forelagt Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering (TER). TER har vurderet, at…..]  

5. Administrative konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 

6. Miljømæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

7. Forholdet til EU-retten 

Lovforslaget indeholder ikke EU retlige aspekter. 

8. Hørte myndigheder og organisationer 

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den …..til den ……. været sendt i høring hos følgende myndigheder 

og organisationer m.v.: 



11 
 

……………, Grønlands Selvstyre,………… 

9. Sammenfattende skema 
 

    

  Positive konsekven-
ser/mindreudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekven-
ser/merudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner   

  

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner   

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet   

Administrative konsekvenser for erhvervslivet   

Administrative konsekvenser for borgerne   

Miljømæssige konsekvenser   

Forholdet til EU-retten  

Er i strid med de fem principper for implementering af er-

hvervsrettet EU-regulering /Går videre end minimumskrav i 

EU-regulering 

JA NEJ 

X 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Der er i dag mulighed for i medfør af fødevareloven at fastsætte regler om rekvireret vejledning. Tilsvarende 

mulighed findes ikke på området for økologiske fødevarer, idet markedsføring af fødevarer som økologiske 

er reguleret af økologiloven. Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 20 a i økologiloven 

med en ordlyd, som er tilsvarende ordlyden i fødevarelovens § 56 c, som vedrører rekvireret vejledning, med 

præcisering af, at bestemmelsen er begrænset til fødevarer. 

I det foreslåede stk. 1, foreslås det, at ministeren kan fastsætte regler om rekvireret vejledning vedrørende 

fødevarer på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven. Der kan herun-

der fastsættes regler om, på hvilke områder indenfor økologi og under hvilke omstændigheder vejledningen 

kan gives.  

Fødevareloven regulerer fødevarer generelt, mens økologiloven regulerer markedsføring af fødevarer som 

økologiske. Administrationen og kontrollen af økologiområdet er delt mellem Fødevarestyrelsen og Land-

brugsstyrelsen. Økologiområdet omfatter ud over økologiske fødevarer også økologisk foder samt jordbrugs-

produktion. Fødevarestyrelsen administrerer reglerne for og kontrollerer som udgangspunkt økologiske føde-

varer i leddene efter primærproduktionen, import af økologiske fødevarer samt produktion af økologiske 
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akvakulturdyr. Det er hensigten at anvende den foreslåede bemyndigelse til at iværksætte en ordning om 

rekvireret vejledning om markedsføring af økologiske fødevarer på de områder, som hører under Fødevare-

styrelsens ressort. Fødevarestyrelsen administrerer i forvejen ordningen på det generelle fødevareområde i 

henhold til fødevareloven. Det påtænkes i praksis udmøntet som en udvidelse af den eksisterende ordning 

på fødevareområdet og vil betyde, at fødevarevirksomheder, som kontrolleres af Fødevarestyrelsen, kan 

anmode om vejledning vedrørende specifikke forhold for økologiske fødevarer, herunder vejledning om øko-

logimærkning, krav til indholdet af økologiske fødevarer, udarbejdelse af økologiregnskab, økologisk akva-

kulturproduktion og særlige krav til dokumentation og anmeldelse i forbindelse med import af økologiske 

fødevarer.     

 

Det foreslås i stk. 2, at ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske 

omkostninger forbundet med vejledning efter stk. 1. Denne bestemmelse svarer til den generelle bestem-

melse i økologilovens § 16, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om opkrævning og betaling til hel eller 

delvis dækning af udgifter til autorisation, tilsyn, kontrol og administration efter økologiloven, regler udstedt 

i medfør af loven samt forordninger.  

 

Det er hensigten, at brugerbetalingen indtil videre vil blive tilrettelagt på samme måde som den eksisterende 

ordning for rekvireret vejledning på fødevareområdet. Ligesom på fødevareområdet vil der være mulighed 

for at ændre på strukturen for betalingen samt tilpasse gebyrerne, f.eks. hvis det på baggrund af erfaringer-

ne med ordningen viser sig, at en anden struktur vil være hensigtsmæssig, eller hvis der opstår behov for at 

justere taksterne. Betalingen vil indtil videre bestå af en timesats for tidsforbrug, som Fødevarestyrelsen 

anvender på forberedelse og gennemførelse af vejledningsbesøget, samt et ensartet gebyr for transport, 

uanset afstanden fra Fødevarestyrelsens lokalitet til virksomheden.  Transportgebyret opkræves ikke i de 

tilfælde, hvor vejledningen finder sted i en af Fødevarestyrelsens lokaliteter. Rekvireret vejledning vil for nye 

virksomheder, der endnu ikke råder over egne lokaler, skulle ske hos den lokale fødevareenhed under Føde-

varestyrelsen i det område, hvor virksomheden forventer at etablere sig. Det gælder også for udenlandske 

virksomheder, der ønsker at etablere fødevarevirksomhed i Danmark.  

Til § 2 

Som det fremgår af punkt 2.2.1 indeholder den gældende lovgivning på veterinærområdet ikke hjemmel til 

at etablere en ordning om rekvireret vejledning svarende til ordningen på fødevareområdet.  

Med henblik på at give mulighed for at iværksætte den med Veterinærforlig III aftalte ordning om rekvireret 

vejledning på veterinærområdet foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 57 a i lov om hold af 

dyr med en ordlyd, som svarer til ordlyden i fødevarelovens § 56 c om rekvireret vejledning og stort set også 

til ordlyden i den i lovforslagets § 1 foreslåede bestemmelse i økologiloven. 

I bestemmelsens stk. 1 foreslås det, at ministeren kan fastsætte regler om rekvireret vejledning på et eller 

flere områder omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af loven. Der kan herunder fastsættes 

regler om, på hvilke delområder og under hvilke omstændigheder, der kan tilbydes vejledningen inden for 

de af lov om hold af dyr omfattede områder.  

Det er for nærværende hensigten at anvende den foreslåede bemyndigelse til at iværksætte en ordning om 

rekvireret vejledning om biprodukter, nye produktionsmetoder og smittebeskyttelse i besætninger. Det inde-

bærer, at virksomheder, herunder besætningsejere, kan anmode Fødevarestyrelsen om vejledning inden for 

disse områder. Ud over besætningsejere vil ordningen således i første omgang henvende sig til virksomhe-

der, der beskæftiger sig med eller påtænker at beskæftige sig med animalske biprodukter , dvs. afledte pro-

dukter i alle led af kæden i forbindelse med indsamling, transport, håndtering, anvendelse, behandling, om-

dannelse, forarbejdning, lagring, omsætning, distribution, bortskaffelse, samhandel, import eller eksport.  
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Området for rekvireret vejledning vil efterfølgende kunne udvides og justeres.  

Bestemmelsen forventes at blive anvendt til at iværksætte en ordning om rekvireret vejledning på veteri-

nærområdet, således at virksomheder, herunder besætningsejere, som kontrolleres af Fødevarestyrelsen, 

kan anmode om rekvireret vejledning inden for de områder, som fastlægges i bekendtgørelsen. Som ud-

gangspunkt er det hensigten, at Fødevarestyrelsen i starten blandt andet skal kunne yde rekvireret vejled-

ning til virksomheder.  

 

Det foreslås i bestemmelsens stk. 2, at ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dæk-

ning af de faktiske omkostninger forbundet med vejledning efter stk. 1.  

 

Det er hensigten, at brugerbetalingen indtil videre vil blive tilrettelagt på samme måde som den eksisterende 

ordning for rekvireret vejledning på fødevareområdet. Som på fødevareområdet vil der være mulighed for at 

ændre på strukturen for betalingen samt tilpasse gebyrerne, f.eks. hvis det på baggrund af erfaringerne med 

ordningen viser sig, at en anden struktur vil være hensigtsmæssig, eller hvis der opstår behov for at justere 

taksterne. Betalingen vil indtil videre bestå af en timesats for tidsforbrug, som Fødevarestyrelsen anvender 

på forberedelse og gennemførelse af vejledningsbesøget, samt et ensartet gebyr for transport, uanset af-

standen fra Fødevarestyrelsens lokalitet til virksomheden. Transportgebyret opkræves ikke i de tilfælde, hvor 

vejledningen finder sted på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter. Rekvireret vejledning vil for nye virksomhe-

der, der endnu ikke råder over egne lokaler, skulle ske hos den lokale fødevareenhed under Fødevarestyrel-

sen i det område, hvor virksomheden forventer at etablere sig. Det gælder også for udenlandske virksomhe-

der, der ønsker at etablere sig i Danmark.  

 

Til § 3 

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.  

Til § 4 

Lovforslagets § 4 indeholder bestemmelse om lovens territoriale gyldighedsområde. Det foreslås, at de fore-

slåede ændringer ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at ændringerne i lov om hold af dyr vil kunne 

sættes helt eller delvis i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de grønlandske 
forhold tilsiger. 

 

Bilag 1 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov  

      

Gældende formulering    Lovforslaget  

  

§ 1 

I økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. 

januar 2017, foretages følgende ændringer: 
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1. Efter § 20 indsættes før kapitel 6:  

»Rekvireret vejledning 

§ 20 a. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestil-

ling kan fastsætte regler om rekvireret vejledning 

på et område, der er omfattet af denne lov eller 

regler udstedt i medfør af loven. 

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling 

til hel eller delvis dækning af de faktiske omkost-

ninger forbundet med vejledning efter stk. 1.« 

   

   

  
§ 2 

 

I lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 

2. januar 2019, foretages følgende ændringer: 

1. Efter § 57 a indsættes før kapitel 12: 

»Rekvireret vejledning 

§ 57 a. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestil-

ling kan fastsætte regler om rekvireret vejledning 

på et område, der er omfattet af denne lov eller 

regler udstedt i medfør af loven. 

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling 

til hel eller delvis dækning af de faktiske omkost-

ninger forbundet med vejledning efter stk. 1.« 

 
 

 

   

  
§ 3 

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

  
§ 4 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 

§ 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis 

sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som 

de grønlandske forhold tilsiger. 

 

   
 

 


