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Til høringsparter Dyresundhed  

J.nr. 2019-14-31-00008 

Ref. MEKVI 

Dato: 17-04-2019 

Høringsbrev over bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske 
Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebe-
stemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske 

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

ser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 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 2019-14-31-00008.  

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 

Fødevarestyrelsen har foretaget regelsanering af følgende tre bekendtgørelser:  

- bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin 

samt om indførsel af svin fra tredjelande, 

- bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg 

samt om indførsel af kvæg fra tredjelande, og 

- bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og 

geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande. 

Det har resulteret i udkastet til bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæ-

iske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebe-

stemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.  

Formålet med regelsaneringen er at sikre direktivnær minimumsimplementering. 

Bekendtgørelsesudkastet er opbygget med 3 selvstændige kapitler om samhandel af 
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henholdsvis kvæg, svin samt får og geder. Hvert af disse kapitler er opdelt i to afsnit 

om udførsel og indførsel. 

Af større ændringer kan fremhæves følgende:  

- Det fremgår ikke længere krav til den kompetente myndighed i afsenderlan-

det.  

- Bekendtgørelsesudkastet opstiller straffebestemmelser til forordning 

206/2010 vedrørende import. Der opstilles ligeledes staffebestemmelser til 

relevante artikler i TSE-forordningen. 

Bekendtgørelsesudkastet sendes i høring samtidig med bekendtgørelse om dyre-

sundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger. Dette skyldes, at krav 

som før fremgik af bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og ek-

sportisolationsstalde (bek. 54/2016), er flyttet til dette bekendtgørelsesudkast og 

omvendt. 

Et eksempel herpå, er krav om baggrundserklæringer, som er flyttet til dette be-

kendtgørelsesudkast, da krav om baggrundserklæring gælder ved udførsler fra både 

husdyrbruget og via godkendte samlesteder. 

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 ikke medfører 
administrative konsekvenser. Derudover har Fødevarestyrelsen vurderet, at princip-
perne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for ændringerne 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 ajk@fvst.dk. 

 

Med venlig hilsen 
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Annette Junker Karpinski  

Fuldmægtig, Dyresundhed 


