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NOTAT 

 Dyresundhed  

J.nr. 2019-14-31-00005 

Ref. MEKVI 

Dato: 12-07-2019 

 

Høringsnotat 

Udkast til bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 

 
 

Bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 26. april 2019 med frist for afgivelse af hø-

ringssvar d. 22. maj 2019.  

Fødevarestyrelsen har modtaget høringssvar fra to organisationer:  

 

Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse:  

 Landbrug & Fødevarer  

 SamMark 

 

Høringssvarene har berørt følgende punkter:  

1. Ophævelsen af den automatiske overførsel af data fra Eksportportalen til Svineflyttedataba-

sen (CHR), herunder forslag til anden løsning 

2. Eksportøren tillægges ansvaret  

 

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Fødevarestyrelsen kommentarer hertil er 

anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om svarenes 

indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på Høringsportalen.  

Bemærkninger til udkastet:  

Ad 1: Ophævelsen af den automatiske overførsel af data fra Eksportportalen til Svine-

flyttedatabasen (CHR), herunder forslag til anden løsning 

Landbrug og Fødevarer anfører i deres høringssvar, at beslutningen om at afkoble strider imod rege-

ringens princip om at begrænse dobbeltregistreringer af oplysninger til det offentlige, samt regerin-
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gens politik om at mindske administrative byrder for erhvervet. Der anføres, at beslutningen om 

afkobling vil påføre virksomhederne unødige ekstra byrder med det formål at flytte ansvaret.  

Landbrug & Fødevarer foreslår en løsning, som giver eksportørerne mulighed for at rette i data i 

Eksportportalen inden data automatisk overføres til Svineflyttedatabasen inden for fristen på syv 

dage.  På denne måde er ansvaret klart, og samtidig undgås administrative byrder ved dobbeltind-

tastning.  

SamMark foreslår, at der bør gives mulighed for at tilvælge den automatiske overførsel på syvende-

dagen efter flytningen. SamMark anfører desuden, at virksomhederne ikke bør afgive de samme data 

flere gange.  

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen vil gerne imødekomme de foreslåede løsninger. Der er dog behov for tid til pro-

grammering af Eksportportalen, inden en løsning i tråd med det foreslåede vil kunne iværksættes. 

Fødevarestyrelsen vil fra d. 1. oktober 2019 give eksportører mulighed for, at gennemse og rette i 

oplysningerne inden de overføres fra Eksportportalen til CHR. Eksportører vil have mulighed for 

at vælge om der ønskes en automatisk overførsel af oplysninger til CHR eller om eksportøren øn-

sker at gennemgå oplysningerne og eventuelt tilrette oplysningerne inden de overføres til CHR. 

Ansvaret for at oplysningerne kommer i CHR er eksportørens uafhængigt af, hvilken måde oplys-

ningerne overføres på.  

Fødevarestyrelsen vil udsende yderligere information til eksportørerne om, hvordan forpligtelsen 

til at registrere flytninger i CHR i forbindelse med udførsler opfyldes.  

Indtil d. 1. oktober 2019, hvor den nye løsning er klar, skal alle eksportører anvende den automa-

tisk overførsel i Eksportportalen til at indberette til CHR.  

 

Ad 2: Eksportøren tillægges ansvaret  

SamMark har i deres høringssvar gjort indsigelser i forhold til at eksportøren, i forbindelse med ud-

førsler, tillægges ansvaret for at indberette flytninger i CHR.  

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at der indgår mange forskellige aktører i en udførsel, og 

sommetider kan der være sammenfald mellem disse. For eksempel agerer mange eksportører også 

som samlested, organisator og transportør.  

I dag er det eksportøren, som efter bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af 

levende dyr er forpligtet til at forhåndsanmelde en udførsel. Selve indberetningen af flytningen til 

CHR sker i dag som led i anmeldelsen af udførslen. Det er således eksportørens data, som overføres 

til Svineflyttedatabasen med de ændringer, som FVST har foretaget, som led i kontrollen. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at præcisere, at eksportøren har ansvaret for 

at indberette flytninger i Eksportportalen i forbindelse med udførsler.  
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Der er ikke noget til hinder for, at en eksportør kan lade f.eks. et samlested indberette data på ek-

sportørens vegne, men i sidste ende er det eksportørens ansvar at sikre, at de rigtige data bliver 

overført til CHR i forbindelse med udførsler.  


