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Høring om udkast til bekendtgørelse om krav til 
karantænefaciliteter og eksportkarantæner 

 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner 

i høring. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

d. 15. maj 2019 kl. 12. Høringssvar sendes til 16@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2019-

16-31-00012.  

Hjemmel 
Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. 

januar 2019, og efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 

om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser.  

Baggrund 

Bekendtgørelsen er gældende ved eksport af levende dyr til tredjelande, hvor der er krav om 

officiel eksportkarantæne af dyrene forud for eksporten.  

 

Den nye bekendtgørelse skal erstatte visse bestemmelser i bekendtgørelse nr. 54 af 15. januar 

2016 om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde m.v., som bliver opdelt 

i 2 bekendtgørelser fremover. Udkast til bekendtgørelse om krav til samlesteder og 

handelsbesætninger er også sendt i høring d.d.   

 
De vigtigste ændringer i udkastet til bekendtgørelsen i forhold til bekendtgørelsen om 

eksportisolationsstalde er: 

1. Karantænefacilitet indføres som begreb i stedet for eksportisolationsstalde.   

2. Bekendtgørelsen omfatter nu alle karantænefaciliteter i forbindelse med eksport af 

levende dyr til tredjelande. 

3. Proceduren for godkendelse af karantænefaciliteter fastlægges i overensstemmelse med 

nuværende praksis, herunder at Fødevarestyrelsen skal besigtige faciliteterne og kan 

udføre stikprøvekontrol efter behov.  

4. Der er lempeligere krav til karantænefaciliteter, der kun anvendes én gang. 

5. Eksportkarantæne indføres som begreb.  

6. Eksportkarantæner omhandler en samling og hold af dyr i en karantænefacilitet med 

henblik på isolation mv. forud for en eksport til et tredjeland.  

7. Proceduren for afholdelse og drift af en eksportkarantæne fastlægges og præciseres i 

overensstemmelse med nuværende praksis, herunder ansvarsfordeling mellem 

involverede parter og underretning af FVST 

8. Karantænedyrlæge indføres som begreb.  

9. Der er præciseret krav til dyrlæger, der benyttes som karantænedyrlæge, herunder 

præcisering af ansvarsfordelingen i forbindelse med driften af eksportkarantænen. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Fødevarestyrelsen vurderer, at den nye bekendtgørelse ikke giver anledning til nogen 

nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller for 

erhvervet.  

  

Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner har været i høring hos 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet 

ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere 

bemærkninger.  

Agil erhvervsrettet regulering 
Fødevarestyrelsen vurderer, at Erhvervsstyrelsens principper for agil erhvervsrettet regulering 

ikke er relevant for den nye bekendtgørelse. Denne vurdering har været forelagt 

Erhvervsstyrelsens TER, som ingen bemærkninger har dertil.   

Digitaliseringsklar lovgivning 
Fødevarestyrelsen vurderer, at Digitaliseringsstyrelsens 7 principper for digitaliseringsklar 

lovgivning ikke er relevante for den nye bekendtgørelse.  

Ikrafttrædelse 

Regeringen har med virkning fra d. 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser 

som hovedregel skal træde i kraft enten d. 1. januar eller d. 1. juli, hvis de har direkte 

konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Det forventes, at bekendtgørelsen udstedes d. 1. juni 2019 med ikrafttrædelse 1. juli 2019. Der vil 

være en overgangsperiode frem til d. 1. januar 2020, hvor de eksisterende godkendelser af 

eksportisolationsstalde efter bekendtgørelse nr. 54 af 15. januar 2016 om omsætning af husdyr 

via samlesteder og eksportisolationsstalde m.v. stadig vil være gældende. Efter d. 1. januar 2020 

skal disse karantænefaciliteter også søge om godkendelse efter denne nye bekendtgørelse.   

Høring 

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

høringsliste.  

 

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen, International Handel i hænde senest d. 15. maj 2019 

kl. 12. Høringssvar sendes til 16@fvst.dk.  

 

Referer venligst til Journalnummer 2019-16-31-00012. De modtagne høringssvar vil blive 

offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentligøres af 

dette, herunder afsenders navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til International Handel på 16@fvst.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Munk 

Jurist, International Handel 
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