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Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, 
geder, hjorte eller kameler 
 

 

Udkast til bekendtgørelsen blev sendt i høring den 5. maj 2021 med frist for at afgive 
høringssvar den 10. maj 2021 kl. 8.00. 
 
Erhvervsstyrelsen (Område for Bedre Regulering (OBR)) har oplyst, at de ingen bemærkninger 
har til udkastet til bekendtgørelsen. 
 
Følgende eksterne høringsparter har fremsendt bemærkninger til bekendtgørelsen: Den 
Danske Dyrlægeforening, Dansk Lama og Alpaca Forening, Landbrug & Fødevarer og Danish 
Crown via Landbrug & Fødevarer. 
 
I det følgende gennemgås høringssvar, som indeholder bemærkninger til bekendtgørelsen. 
Fødevarestyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er gengivet for så 
vidt angår de væsentligste overordnede emner, og der henvises til, at de fremsendte 
høringssvar fra eksterne høringsparter offentliggøres på Høringsportalen. 
 
Høringssvar fra Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 
DDD finder det bekymrende, at der er indsat en mulighed for dispensation til mærkning, da 
dette giver praktiserende dyrlæger nogle udfordringer med at leve op til regelsættet for 
dyrlægers ordination og udlevering af lægemidler, når dyrlægerne skal ordinere lægemidler til 
dyr, som ikke er mærkede. 
 
Fødevarestyrelsens bemærkninger: 
Mulighederne for helt at undtage dyr for mærkning ændres stort set ikke med 
bekendtgørelsen. Der åbnes til gengæld op for, at flere forskellige mærkningsmetoder kan 
tages i anvendelse, herunder transpondere og vombolus, samt at fristen for mærkning i nogle 
tilfælde kan udskydes. Disse tiltag er gjort for at tilpasse de nationale krav til EU 
forordningerne på området og for ikke at pålægge erhvervet unødige byrder. 
 
Høringssvar fra Dansk Lama og Alpaca Forening 
Foreningen ønsker, bl.a. af hensyn til dyrevelfærden, at dyr af kamelfamilien kan mærkes med 
andre identifikationsmidler end øremærker. 
 
Fødevarestyrelsens bemærkninger: 
EU reglerne giver mulighed for, at dyr af kamelfamilien kan mærkes med enten øremærker 
eller en elektronisk transponder (chip). Det er derfor muligt for ejere af lamaer mv. at vælge 
en anden mærkningsmetode end øremærker. 
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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 
L&F opfordrer til, at der indføres mulighed for, at Fødevarestyrelsen kan stille krav om 
registrering i CHR af flytning af kvæg mellem ejendomme i samdrift og naboaftale i tilfælde af 
offentligt tilsyn for smitsomme kvægsygdomme. Desuden foreslår L&F, at begrebet ’operatør’ 
bliver defineret i bekendtgørelsen. 
 
Fødevarestyrelsens bemærkninger: 
Fødevarestyrelsen vil overveje forslaget om registrering i CHR af flytninger af kvæg i 
samdrift og naboaftale. En afklaring kan dog ikke nå at komme på plads, inden 
bekendtgørelsen skal træde i kraft, men vil blive taget op ved den kommende revision af 
bekendtgørelsen senere på året. Begrebet ’operatør’ vil ikke blive inkluderet i 
bekendtgørelsen, hvilket er i tråd med, at alle andre begreber fra EU-forordningerne ikke 
defineres i bekendtgørelsen. 
 
Høringssvar fra Danish Crown 
Danish Crown gør opmærksom på, at ikke kun slagtesvin mærkes med en tatovering, men at 
dette også gælder for andre svin, der sendes til slagtning. Derfor bør det være muligt at anvende 
tatovering til andet end slagtesvin. 
 
Fødevarestyrelsens bemærkninger: 
Fødevarestyrelsen har ændret formuleringen i bekendtgørelsen, så alle typer af svin, der 
sendes til slagtning, kan mærkes med en tatovering. Dette har hele tiden været hensigten, og 
dette afspejles så nu også i den ændrede tekst. 


