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Til høringsparterne (ikke-ministerielle parter)               5. maj 2021 

J.nr.: 2020-14-31-00182 

Ref. TOB 

 

 

 

 

Høring over bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, 

får, geder, hjorte eller kameler 

 

Fødevarestyrelsen sender hermed bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af 

kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler i høring. Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos 

de parter, der fremgår af vedlagte liste. 

 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til udkastet senest d. 

10. maj 2021 kl. 8.00. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til sibzu@fvst.dk og tob@fvst.dk med 

angivelse af journalnummer 2020-14-31-00182. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på 

Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Formål 

Bekendtgørelsen udstedes som følge af, at EU’s dyresundhedslov finder anvendelse fra 21. april 2021. 

De nye regler påvirker alle aspekter af dyresundhedsområdet, således også forhold om registrering 

af steder med dyr og om identifikation og registrering af visse arter af dyr. Det forventes, at 

bekendtgørelsen vil blive sendt i høring igen senere i år, når flere gennemførelsesforordninger til 

dyresundhedsloven er vedtaget. De senere ændringer forventes primært at vedrøre heste og 

undtagelser for at registrere visse steder med dyr. 

 

Bekendtgørelsen supplerer kravene i dyresundhedsloven og de tilhørende forordninger, der er nævnt 

i § 1 i bekendtgørelsen. Der er således flere krav rettet mod operatører (ejere) af dyr end de, der er 

angivet i bekendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelsen erstatter tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i 

CHR, bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder samt 

bekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin. Desuden 

ophæver bekendtgørelsen §§ 14-16 i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr. 
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Indhold 

De største ændringer i forhold til ovenstående bekendtgørelser er: 

 

1) Steder med heste, kameler (inkl. lamaer mv.), kaniner til kødproduktion og 

humlebiproduktion skal registreres i CHR. 

2) Svin, får, geder, hjorte og kameler skal, med visse undtagelser, identificeres senest ni 

måneder efter fødsel eller ved flytning fra fødselsbesætningen. 

3) Det bliver muligt at anvende flere forskellige identifikationsmidler til kvæg, svin, får og geder. 

4) Definitioner og sprogbrug er tilpasset dyresundhedsloven. 

 

Forholdet til reglerne om krydsoverensstemmelse (KO) 

Overordnet set er det de samme krav, der er omfattet af KO, som med de eksisterende regler. Men 

grænserne, for hvornår der er tale om en overtrædelse, har i nogle tilfældet ændret sig. Fx er fristen 

for identifikation af får og geder i EU reglerne ændret til ni måneder mod tidligere seks måneder. 

Fristen for mærkning af svin er også ændret, da alle svin fremover skal være mærket senest 9 

måneder efter fødslen, i modsætning til den nuværende regel om at svin først skal mærkes, når de 

bliver flyttet fra den besætning, hvor de er født. EU reglerne giver desuden mulighed for at mærke 

nogle dyrearter på en anden måde end hidtil, idet fx mærkning med en transponder/chip fremover 

kan erstatte det ene af de to øremærker ved identifikation af kvæg.  

 

Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser 

Fødevarestyrelsen vurderer, at de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet som 

følge af de foreslåede ændringer er under 4 mio. kr. 

 

Udkast til bekendtgørelsen har været forelagt Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre Regulering 

(OBR) i præhøring. 

 

OBR har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for 

erhvervslivet på over 4 mio. kr. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering og digitaliseringsklar lovgivning 

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke findes at være 

relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke vurderes at påvirke 

virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknologier og digitale 

forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre Regulering (OBR) har ingen 

bemærkninger hertil. 

 

Endvidere vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning er fulgt. 

 

Ikrafttræden 

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 12. maj 2021. Eventuelle spørgsmål til 

bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail til 14@fvst.dk. 


