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J. nr. 2020-15-31-00167 
Udkast af 29. juni 2020 

Modernisering af lovgivningen på dyrevelfærdsområdet 

Udkast til bekendtgørelse om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte 

 

Moderniseringen indebærer bl.a., at der for hver dyreart foretages en sammenskrivning af lov(e) og bekendtgørelser gældende for dyrearten.  

 

Dyreart: hunde og katte 

Lov(e) og bekendtgørelse(r), der sammenskrives:  

 Lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte, jf. LBK nr. 257 af 8. marts 2013 

 

Relevant EU-lovgivning: 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1523/2007 af 11. december 2007 om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, 

hvori sådanne pelsskind indgår 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF 

 

Titelnote i udkast til ny bekendtgørelse Titelnote i gældende lovbekendtgørelse 

1) Lov nr. 390 af 28. maj 2003 om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og 
skindprodukter fra hunde og katte, der som udkast har været notificeret i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF, 

er ophævet, men indholdet er videreført uændret i nærværende bekendtgørelse, som er udstedt i medfør af lov 
nr. 133 af 25. februar 2020 om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven). 

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
(informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

 

 
Ny §-tekst (der udfyldes en række 

for hvert stykke) 

 
Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 
Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 
Den EU-regel, der 

gennemføres, hvor relevant  

 
Dansk regel strengere end 

EU-regel. 

Ja / Nej 

 
Bemærkninger 

  I medfør af § 36, § 56, stk. 1 og § 

58, stk. 8-11, i lov nr. 133 af 25. 

februar 2020 om dyrevelfærd 

(dyrevelfærdsloven) fastsættes efter 

bemyndigelse i henhold til § XX i 

bekendtgørelse nr. XX af XX om 

Fødevarestyrelsens opgaver og 

beføjelser:  

   
   

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse supplerer Europa-

Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) Nr. 1523/2007 af 11. december 

2007 om forbud mod markedsføring 

og indførsel i og udførsel fra 

Fællesskabet af pelsskind fra hunde 

og katte samt produkter, hvori 

sådanne pelsskind indgår. 

 

 

 
  

 

 

Bekendtgørelsen supplerer 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) Nr. 1523/2007 af 

11. december 2007 om forbud 

mod markedsføring og indførsel i 

og udførsel fra Fællesskabet af 

pelsskind fra hunde og katte 

samt produkter, hvori sådanne 

pelsskind indgår. 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række 

for hvert stykke) 

 
Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 
Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 
Den EU-regel, der 

gennemføres, hvor relevant  

 
Dansk regel strengere end 

EU-regel. 

Ja / Nej 

 
Bemærkninger 

  

§ 2. (Stk. 1) Det er forbudt 

erhvervsmæssigt at indføre, 

producere samt handle med andre 

skind fra hunde (Canis lupus 

familiaris) og katte (Felis silvestris) 

end de pelsskind og 

pelsskindsprodukter, der er omfattet 

af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om forbud mod 

markedsføring og indførsel i og 

udførsel fra Fællesskabet af 

pelsskind fra hunde og katte samt 

produkter, hvori sådanne pelsskind 

indgår. 

 

§ 36.  

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

forbud mod markedsføring m.v. samt 

indførsel og udførsel af skind og 

skindprodukter fra hunde og katte. 

 

§ 56, stk. 1 (2. og 3. pkt.)  

Ministeren kan endvidere fastsætte 

regler eller træffe de beslutninger, 

som er nødvendige for anvendelsen af 

Den Europæiske Unions forordninger 

om forhold, som er omfattet af denne 

lov. Ministeren kan fastsætte regler 

om fravigelse af reglerne i de 

ovennævnte retsakter, i det omfang 

disse indeholder adgang hertil. 

 

 

LBK nr. 257/2013  

§ 1. Det er forbudt erhvervsmæssigt at 

indføre, producere samt handle med 

andre skind fra hunde (Canis lupus 

familiaris) og katte (Felis silvestris) end 

de pelsskind og pelsskindsprodukter, 

der er omfattet af Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om forbud mod 

markedsføring og indførsel i og udførsel 

fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde 

og katte samt produkter, hvori sådanne 

pelsskind indgår. 

[…] 

 

Forordning nr. 1523/2007 

Artikel 3 (Forbud) 

Markedsføring og indførsel i eller 

udførsel fra Fællesskabet af pelsskind 

fra hunde og katte samt produkter, 

hvori sådanne pelsskind indgår, er 

forbudt. 

 Ja, supplerer Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) Nr. 

1523/2007 af 11. 

december 2007 om forbud 

mod markedsføring og 

indførsel i og udførsel fra 

Fællesskabet af pelsskind 

fra hunde og katte samt 

produkter, hvori sådanne 

pelsskind indgår. Idet 

gældende lov samt bkg-

udkast også omfatter 

skind, som ikke har pels 

på. Forordningen vedrører 

kun skind med pels på. 

 

I Danmark er der også fastsat en 

national regel i udkastets § 2 om 

forbud mod at indføre, producere 

og handle med skind uden pels 

fra hunde og katte. Forordningen 

vedrører kun skind med pels på. 

 

 

§ 2. 

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i 

særlige tilfælde dispensere fra 

bestemmelsen i stk. 1. 

§ 36 (forbud markedsføring m.v. samt 

indførsel og udførsel) 

 

 

LBK nr. 257/2013  

§ 1. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, 

landbrug og fiskeri kan meddele 

undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 

og fastsætte nærmere regler herom. 

  Lovens § 1, stk. 2, er videreført i 

bekendtgørelsesudkastets § 2, 

stk. 2, i form af en 

dispensationsmulighed for 

Fødevarestyrelsen fra 

bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Det 

er præciseret, at der skal være 

tale om særlige tilfælde, hvilket 

er i overensstemmelse med 

fortolkningen i henhold til 

lovbemærkningerne til den 

gældende bestemmelse i lovens § 

1, stk. 2. 

 

§ 3. (stk. 1) Medmindre højere straf 

er forskyldt efter anden lovgivning, 

straffes med bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder den, der 

overtræder: 

1) § 2, stk. 1, eller 

2) artikel 3 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om forbud 

mod markedsføring og indførsel i 

og udførsel fra Fællesskabet af 

pelsskind fra hunde og katte 

samt produkter, hvori sådanne 

pelsskind indgår. 

 

§ 58, stk. 8  

I forskrifter, der udfærdiges efter 

loven, kan der fastsættes straf af 

bøde eller fængsel indtil 4 måneder 

for overtrædelse af bestemmelser i 

forskrifterne. 

 

§ 58, stk. 10  

Ministeren kan fastsætte regler om 

straf af bøde eller fængsel indtil 4 

måneder for overtrædelse af 

bestemmelser i Den Europæiske 

Unions forordninger om forhold, der 

er omfattet af denne lov. 

 

LBK nr. 257/2013  

§ 2, stk. 1. Medmindre højere straf er 

forskyldt efter anden lovgivning, 

straffes med bøde den, der overtræder: 

1) § 1, stk. 1, eller 

2) artikel 3 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om forbud mod 

markedsføring og indførsel i og 

udførsel fra Fællesskabet af 

pelsskind fra hunde og katte samt 

produkter, hvori sådanne pelsskind 

indgår. 

 

 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF)Nr. 

1523/2007 af 11. december 

2007 om forbud mod 

markedsføring og indførsel i 

og udførsel fra Fællesskabet 

af pelsskind fra hunde og 

katte samt produkter, hvori 

sådanne pelsskind indgår: 

Artikel 8. Sanktioner. 

Medlemsstaterne fastsætter 

regler for, hvilke sanktioner 

der skal anvendes ved 

overtrædelse af nærværende 

forordning, og træffer alle 

 

 

Både overtrædelse af det 

nationale forbud mod at indføre, 

producere og handle med skind 

uden pels fra hunde og katte 

samt overtrædelse af 

forordningens forbud, som kun 

vedrører skind med pels på er 

strafbelagt. 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række 

for hvert stykke) 

 
Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 
Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 
Den EU-regel, der 

gennemføres, hvor relevant  

 
Dansk regel strengere end 

EU-regel. 

Ja / Nej 

 
Bemærkninger 

§ 56, stk. 1 (2. pkt.)  

Ministeren kan endvidere fastsætte 

regler eller træffe de beslutninger, 

som er nødvendige for anvendelsen af 

Den Europæiske Unions forordninger 

om forhold, som er omfattet af denne 

lov. 

nødvendige foranstaltninger 

for at sikre, at de 

iværksættes. Sanktionerne 

skal være effektive, stå i 

rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning. 

Medlemsstaterne giver 

Kommissionen meddelelse om 

disse bestemmelser senest 

den 31. december 2008 og 

underretter den hurtigst 

muligt om alle senere 

ændringer, der berører dem. 

§ 3.  

Stk. 2. Forsøg på overtrædelser 

omfattet af stk. 1 kan straffes. 

 

 

§ 58, stk. 9 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan i den forbindelse 

fastsætte regler om, at forsøg på 

overtrædelse af regler udstedt i 

medfør af § 33, 35, § 36 og § 37, stk. 

1 og 5, kan straffes.  

 

§ 58, stk. 11  

Ministeren kan fastsætte regler om, at 

forsøg på overtrædelser af 

bestemmelser i […] Rådets forordning 

om forbud mod markedsføring og 

indførsel i og udførsel fra 

Fællesskabet af pelsskind fra hunde 

og katte samt produkter hvori 

sådanne pelsskind indgår, kan straffes 

med bøde. 

 

LBK nr. 257/2013  

§ 2, stk. 2. Forsøg på overtrædelser 

omfattet af stk. 1 kan straffes. 

 

 

 

   

 

§ 3.  

Stk. 3. Ved udmåling af straf efter 

stk. 1 anses det som en skærpende 

omstændighed, hvis overtrædelsen 

er begået i forbindelse med 

udøvelse af erhverv, jf. § 58, stk. 

12, i dyrevelfærdsloven. 

 
 

  
Svarer til dyrevelfærdslovens § 

12, stk. 1, 1. pkt. 

§ 3  

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber 

m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

 LBK nr. 257/2013  

§ 2, stk. 4. Der kan pålægges 

selskaber m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

  
Citering af dyrevelfærdslovens § 

58, stk. 13 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft 

den 1. januar 2021. 

 

 
   

Forventet ikrafttrædelsesdato 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG20071260_KAP5?src=document

