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Til høringsparter Dyresundhed  

J.nr. 2019-14-31-00004 

Ref. MEKVI 

Dato: 17-04-2019 

Høringsbrev over dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbe-
sætninger 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samle-

steder og handelsbesætninger i høring.  

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

d. 15. maj 2018 kl. 12.  

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til mekvi@fvst.dk og ajk@fvst.dk 

med angivelse af journalnummer 2019-14-31-00004.  

Høringssvar fra eksterne høringsparter vil efter høringsfristens udløb blive offentlig-

gjort på Høringsportalen. Afgivelse af høringssvar er automatisk samtykke til offent-

liggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Bekendtgørelsens indhold 

Udkastet til bekendtgørelse om krav til samlesteder og handelsbesætninger tilstræber 

at samle de dyresundhedsmæssige betingelser, som gælder for samlesteder og han-

delsbesætninger, ved omlæsning og omladning, samt ved rengøring og desinfekti-

onskrav af transportmidler. 

Bekendtgørelsesudkastet er et resultat af en større regelsanering, hvorfor bekendtgø-

relsesudkastet skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse om krav til karantæne-

faciliteter og eksportkarantæner og bekendtgørelse om samhandel inden for den 

Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om 

straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, som sendes i hø-

ring samtigt.  

Formålet med regelsaneringen er at sikre direktivnær minimumsimplementering, 

samt at samle bestemmelserne i EU-samhandels-direktiverne for kvæg og svin samt 

får og geder på en mere hensigtsmæssig måde.  

Udkastet til bekendtgørelsen indeholder en række præciseringer i forhold til den 

nuværende bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisola-

tionsstalde. 
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Fremadrettet vil det nuværende regel om, at dyr maksimalt må opholde sig 24 timer 

på samlestedet blive ændret til, at der maksimalt må gå seks dage fra dyrenes afgang 

fra husdyrbruget og til at dyrene forlader samlestedet. Hermed udnyttes muligheder-

ne i EU-direktiverne til fulde. Med denne udvidelse fjernes den administrative byrde 

for samlesteder i at skulle ansøge om dispensation fra 24-timers kravet, hvis der op-

står behov for et længere ophold på samlestedet udover de 24 timer.  

Fristen for at underrette Fødevarestyrelsen om samling af dyr på samlestedet ændres 

fra 4 dage til kl. 8.00, 2 dage før indsættelse af dyr. Dette er i tråd med anbefalinger-

ne i en omkostningsanalyse foretaget af PwC i 2017 på vegne af Fødevarestyrelsen i 

forhold til udførsler via samlesteder og direkte fra husdyrbruget.Hermed bortfalder 

kravet om, at meddele Fødevarestyrelsen det nøjagtige tidspunkt for indsyng af dyr 

på samlestedet senest kl. 9.00 dagen før.  

Det er i bekendtgørelsesudkastet desuden præciseret, hvilke oplysninger, som samle-

steder skal angive ved bestilling af embedsdyrlæge. Fremadrettet vil samlestedet 

skulle angive navn, dato, starttidspunkt og forventet sluttidspunkt på kontrolperio-

derne, hvor mange embedsdyrlæger, der ønskes til de angivne kontrolperioder, op-

lysninger om dyrene, herunder angivelse af, dyreart, dyrekategori, dyrenes bestem-

melsesland, det samlede antal samlinger af dyr, samt det forventede antal dyr pr. 

samling. Formålet med denne præcisering er at optimere Fødevarestyrelsens plan-

lægning.  

De krav, som fremgik af bilag 1 til bekendtgørelse om omsætning af husdyr via sam-

lesteder og eksportisolationsstalde (bek. 54/2016), og som ikke stammer fra EU-

direktiverne, eller som fremgår af anden lovgivning, er ikke videreført – det gælder fx 

krav om hegn og færiste på samlesteder. Det er utidssvarende bestemmelser, som har 

karakter af at være overimplementering. De resterende krav til godkendelse fremgår 

nu ikke af et bilag, men af teksten til udkastet til ny bekendtgørelse.  

Krav fra direktiverne vedrørende muligheden for indsættelse på samlestedet og efter-

følgende videresendelse af kvæg og svin samt slagtefår og –geder, hvor Danmark er 

transitland er præciseret. Desuden er muligheden for indsættelse på samlestedet og 

efterfølgende videresendelse af slagtedyr, hvor et slagteri i Danmark er bestemmel-

sessted, præciseret.  

Samlesteder skal være opmærksomme på at godkendelse af samlestedet forudsætter 

overholdelse af ikke blot denne bekendtgørelse, men også de relevante bestemmelser 

i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr, 

bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, forordning (EF) nr. 

1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om 

ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 og 

bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport. 

Regler for omladning og omlæsning, handelsbesætninger samt rengøring og desin-

fektion af transportmidler er videreført fra den nuværende bekendtgørelse uden æn-

dringer, bortset fra få sproglige præciseringer.  
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Erhvervsøkonomiske konsekvenser og principper for agil erhvervsrettet 

regulering 

Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Team Effek-
tiv Regulering (TER), der har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører admini-
strative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. Derudover har Fødevarestyrelsen vur-
deret, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for ændrin-
gerne i udkastet til bekendtgørelsen, hvilket TER ikke har bemærkninger til.   
 

Miljømæssige konsekvenser og krydsoverensstemmelse 

Der er ikke foretaget en miljøkonsekvensvurdering af bekendtgørelsen, da Fødevare-

styrelsen har vurderet, at ændringerne ikke påvirker miljøet anderledes end den gæl-

dende bekendtgørelse.  

Bekendtgørelsesudkastet indeholder ikke ændring af regler, der relaterer sig til reg-

lerne om KO. 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.  

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af ved-

lagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede på e-

mail mekvi@fvst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Kirstine Vilhelmsen 

Fuldmægtig, Dyresundhed 
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