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Til høringsparter  

 

 

Dyresundhed 

J.nr. 2019-14-31-00005 

Ref. MEKVI 

Dato: 26-04-2019 

Høringsbrev over bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning 

af kvæg, svin, får eller geder 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af 

kvæg, svin, får eller geder i høring.  

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

d. 22. maj 2019 kl. 12.  

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til mekvi@fvst.dk med angivelse af 

journalnummer 2019-14-31-00005. 

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 

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er i høj grad sproglige præciseringer og 

konsekvensrettelser.  

Derudover er formålet med ændringerne at sikre grundlaget for, hvordan forpligtel-

sen til at registrere svineflytninger i CHR opfyldes. Fødevarestyrelsen har igennem 

længere tid arbejdet på en ny administrationsmodel for udførsel af dyr, hvor der har 

været fokus på, hvorledes registreringer af svineflytteoplysninger skal foregå.  

Mens arbejdet med en ny løsning har pågået, har Fødevarestyrelsen siden 1. juni 

2017 givet mulighed for, at eksportører bliver undtaget fra kravet om, at svineflytnin-

ger skal indberettes via Eksportportalen. 

Fødevarestyrelsen har besluttet, at den fremadrettede praksis skal sikre ensartede 

procedurer for alle eksportører, samt entydigt fastlægge de forskellige aktørers roller 

og ansvar.  

Det bliver fremadrettet eksportørernes ansvar at sikre indberetningen af flytninger i 

forbindelse med udførsler i Svineflyttedatabasen (CHR). Det vil således fra d. 1. juli 

2019 ikke længere være muligt at benytte den automatiske overførsel til Svineflytte-
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databasen fra Eksportportalen.  Ændringen fremgår af kapitel 8 i udkastet til be-

kendtgørelsen. 

Er du eksportør, vil du fremadrettet blive forpligtet til at registrere alle oplysninger 

om flytninger af svin til udførsel direkte i Svineflyttedatabasen. Dette gælder både 

ved udførsler fra samlesteder samt direkte fra en besætning. Hvis svinene flyttes til 

og fra et samlested, er du som eksportør forpligtet til at registrere både indgang til og 

afgang fra samlestedet. Registrering af afgang dækker alle levende dyr der fraføres, 

både til udlandet og til danske besætninger. Udføres dyrene direkte fra en besætning, 

skal du registrere afgangen fra besætningen.  

Fristen for registrering i Svineflyttedatabasen er senest syv dage efter flytningen.  

Du skal være opmærksom på, at du stadig skal forhåndsanmelde din udførsel til Fø-

devarestyrelsen i Eksportportalen, samt indberette indtransportoplysninger, hvis du 

udfører dyr over et samlested.  

Du er desuden forpligtet til at registrere restdyr i Eksportportalen af hensyn til spor-

barheden i tilfælde af et sygdomsudbrud.  

 

Der er i bekendtgørelsen desuden foretaget andre relevante ændringer. Ændringerne 

omfatter blandt andet:  

- Definitionerne nævnt i § 1 er listet i alfabetisk rækkefølge.  

- Den gamle § 58, stk. 2, nr. 2, litra e udgår, dvs. ejeren eller brugeren af en få-

re- eller gedebesætning er ikke længere forpligtet til at angive køn og race i 

besætningsregistret.  

- I den nye § 59, stk. 2 er der tilføjet, at for besætninger omfattet af § 49, stk. 3 

skal ajourføring efter § 58, stk. 2, nr. 2, litra a og c finde sted senest 14 dage 

efter hændelsen, hvor det tidligere skulle finde sted 3 dage efter hændelsen. 

- Fremadrettet udgår køn og race desuden af sundhedsdokumentet.  

- Det har siden d. 11. december 2018 været muligt at anvende Fødevarestyrel-

sens app Flytning af svin til registrering af flytninger. Muligheden for at ind-

berette via appen er tilføjet i bekendtgørelsesudkastet.   

Derudover er der som tidligere nævnt foretaget diverse præciseringer og konsekvens-

rettelser, som fremgår af udkastet med ”vis-ændringer”.  

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 vurder Fødevarestyrelsen, at principperne for agil erhvervsrettet regule-
ring ikke er relevante for ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen.   
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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 krydsoverensstemmelse. 

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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