
   

 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 
 

Vilstrup den 14. nvember 2016 
 
 
Journalnr. 2016-14-31-00254 - høring over udkast til bekendtgørelse om mærkning, registrering og 
flytning af kvæg, svin, får og geder. 
 
SamMark takker for muligheden for at indgive bemærkninger til ovenstående høring, til trods for at 
foreningens medlemmer har mistet troen på, at høringssvar fører til ændringer, der tilgodeser brugerne 
med erhvervsvenlige løsninger. 
 
Den 5. november 2015, kunne vi afgive høringssvar til den daværende høring om obligatorisk brug af 
eksportportalen. Foreningen gjorde i høringen opmærksom på utallige uhensigtsmæssigheder og mangler i 
eksportportalens opbygning, hvordan det ville medføre flere fejl og dermed større arbejdsbyrde. Desuden 
efterlyste vi under processen hjemlen til at Fødevarestyrelsen overtog indberetningen til CHR. 
 
Denne gang skal vi afgive høringssvar til et udkast der skaffer hjemmel til, at flytninger til og fra samlestalde 
og direkte eksporter skal ske gennem eksportportalen med godkendelse fra Fødevarestyrelsen, før 
flytningen registreres i CHR. Dette skal ske uden at vi i mellemtiden har fået svar på vores reaktion af 28. 
juli 2015 på Fødevarestyrelsens indrømmelser om manglende hjemmel til proceduren. Begge skrivelser er 
vedhæftet fremsendelsen af dette høringssvar, sammen med høringssvaret afgivet november 2015. 
 
Høringssvaret skal denne gang afgives før vi har set at Fødevarestyrelsen er i mål med den nye udgave af 
eksportportalen, fase 5, til afløsning af den nuværende udgave. Den nye udgave er nødvendig for at kunne 
foretage de foreslåede obligatoriske indberetninger af flytninger via eksportportalen. Fase 5 udviklingen er, 
ifølge fremlæggelser i følgegruppen til eksportportalen, planlagt til afslutning i februar eller senere. Dette 
medfører en helt uacceptabel situation for erhvervet, at de foreslåede regler igen træder i kraft før 
værktøjet til efterlevelsen er færdigudviklet og brugbart. 
 
Sidst men ikke mindst vil vi gerne påpege, at der er et konkurrenceforvridende moment i forslaget, idet det 
alene er dyr til eksport og dyr tænkt til eksport, der skal indberettes via Eksportportalen til CHR og med 
godkendelse foretaget af fødevarestyrelsen. Det betyder at man pålægger eksportører og samlestedsejere 
omkostninger som nationale omsættere ikke har. 
 
Vi ser frem til dialog og fælles udvikling af fase 5, der med høj kvalitet, brugervenlighed og mulighed for 
overførsel af data fra andre systemer bliver så attraktivt, at det vil kunne spare en masse ressourcer.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lisbet Hommelhoff 
Sekretariatschef 
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