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J. nr. 2020-45-31-00154 

 

20-05-2020 

 

Herved udsendes bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødeva-

rer, foder og levende dyr m.v. i høring 

 

Bekendtgørelsen indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til den gældende bekendtgø-

relse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.: 

 

 Nr. 1: Bestemmelsen præciserer at ved aflysning af rekvireret eksportkontrol af levende 

dyr skal aflysningsgebyret betales, også selv om man først aflyser kontrollen mundtligt 

ved embedsdyrlægens ankomst. Der har været betydelig forvirring omkring reglerne 

for aflysning, hvorfor denne præcisering har været nødvendig. Da der er omkostninger 

for fødevarestyrelsen ved embedsdyrlægers forgæves kørsel til sådanne sene aflysnin-

ger, præciseres det ligeledes, at disse ud over det generelle aflysningsgebyr udløser be-

taling af et grundgebyr og for ét kvarter.  

 

 Nr. 8 og 24:Taksterne for kontrol i små slagterier fastsættes nu så de tilstræber fuld om-

kostningsdækning. Disse takster har hidtil været fastsat således at et statstilskud på p.t. 

ca. 10,3 mio. kr. til branchen på forhån er fratrukket. Hensigten er, at dette tilskud 

fremover skal administreres særskilt jf. den bekendtgørelse om støtte til små slagterier, 

som udsendes i høring samtidig med denne høring.  

 

 Nr. 14: Bestemmelsen skal sikre, at muligheden i artikel 66 i den nye kontrolforordning 

for at sendinger af animalske varer, der ved en fejl ikke er præsenteret for grænsekon-

trollen, dog kan frigives til omsætning efter at en særlig kontrol er gennemført mod be-

taling. 

 

 Nr. 15 og 16: Taksterne for IUU-kontrol nedsættes på grund af lavere omkostninger 

end budgetteret. 

 

 Nr. 19, 20 og 21: Regulerer betaling for rekvireret vejledning efter økologiloven og lov 

om hold af dyr, hvilket ikke tidligere har været en mulighed. 

 

 Nr. 7, 12 og 24: Skal sikre, at udenlandske transportører i lighed med dansk betaler for 

ekstrakontrol. Det følger af kontrolforordningen men har ikke hidtil fremgået klart af 

bekendtgørelsen. 

 

De øvrige ændringer er præciseringer og sproglig tilretning, hvor det vurderes at gældende praksis 

bør fremgå klart af bekendtgørelsen, hvor det er hensigtsmæssigt at opnå bedre sproglig overens-

stemmelse med anden lovgivning eller hvor der kan have været tvivl om tolkningen.  

   

 



Økonomiske konsekvenser for erhvervet 

 

Samlet set estimeres det, at bekendtgørelsen medfører en merbetaling i gebyrer på ca. 8,8 mio. kr. 

årligt. De 8,8 mio. kr. består af en forøgelse af gebyrbetalingen for små slagterier på ca. 10,0 mio. 

kr. årligt, idet gebyrerne foreslås hævet til fuld omkostningsdækning og samtidig justeres vedrø-

rende afvikling af akkumuleret overskud, samt en reduktion af gebyrerne for IUU-kontrol på ca. 1,2 

mio. kr. årligt, som følge af afvikling af akkumuleret overskud og justering af gebyrerne så de frem-

adrette svarer til udgifterne.   

 

Eventuelle bemærkninger ønskes fremsendt således at de er Fødevarestyrelsen i hænde senest ons-

dag d. 17. juni 2020. Høringssvar kan fremsendes på e-mail til adressen: 45@fvst.dk med kopi til 

undertegnede fs@fvst.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Simonsen 

Økonomi 

Fødevarestyrelsen 
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