
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om veterinær kontrol

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har følgende bemærkninger til udkastet til ny

bekendtgørelse om veterinær kontrol:

I forhold til §2 stk. 1-3 ønsker man at lave to kontrolbesøg, hvis der konstateres forhold der betinger
indskærpelser, påbud, forbud, bødeforlæg eller politianmeldelse.

Hvis forholdet udbedres inden næste besøg og det kan konstateres at være bragt i orden, virker det
fuldstændigt unødvendigt og som et komplet spild af ressourcer og skattekroner og et komplet fravær af
mer-værdi, hvis man ønsker at gennemtvinge det andet kontrolbesøg per automatik. Ressourcerne bør
bruges hvor der er brug for dem, og skønnes der behov for skærpet kontrol er muligheden der allerede i §3.
Er forholdet ikke bragt i orden er det naturligvis på plads med to besøg.

På foreningens vegne,

Lone Vestergaard
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Att. Nina Andersen
Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

17. november 2021

Vedr. høring over bekendtgørelse om veterinær kontrol.

Det Dyreetiske Råd har modtaget en henvendelse fra Fødevarestyrelsen dateret d. 20.

oktober 2021 vedr. høring over bekendtgørelse om veterinær kontrol (J.nr. 2021-24-31-

00297). Det Dyreetiske Råd har følgende bemærkninger.

Det Dyreetiske Råd tilslutter sig formålet med de foreslåede ændringer jf. høringsbrevet,
nemlig at styrke incitamentsstrukturen på veterinærområdet og øge den præventive effekt
af kontrollen. Rådet er dog umiddelbart betænkeligt ved, at der i forbindelse med
overtrædelser ved transport af dyr kun er krav om ét opfølgende kontrolbesøg mod to i
andre sammenhænge.

Det Dyreetiske Råd har modtaget supplerende oplysninger fra Fødevarestyrelsen om, at
dette skyldes den øvrige model for sanktionering og opfølgning ved kontrol af
dyretransporter. Rådet understreger, at det her i så fald bør sikres — hvis det ikke allerede
er tilfældet — at overtrædelser i relation til dyrevelfærd opfølges af mindst lige så hyppig
kontrol, som ved overtrædelser vedr. dyrevelfærd i andre sammenhænge.

Med venlig hilsen,

Stine B. Christiansen
Sekretariatsleder

Det Dyreetiske Råd. detdyreetiskeraad@fvm.dk. www.detdyreetiskeraad.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri . Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
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FØdevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Att:
Sej@fvst.dk
Cc ninan@fvst.dk
journalnummer 2021-24-31-00297.

17. november 2021
D21-430911

Høring om bekendtgørelse af veterinærkontrol

Af høringsbrevet fremgår, at de foreslåede ændringer om Øget kontrol er en udmøntning af
beslutningen om at styrke incitamentsstrukturen på veterinærområdet og øge den præventive
effekt af kontrol. Den foreslåede ændring medfører, at der nu efter konstatering af overtrædelser
på veterinærområdet (på nær transportområdet) vil blive udført to opfølgende kontrolbesøg i
stedet for ét.

Dyrenes Beskyttelse er generelt bekymrede over de mange sanktioner, der år efter år bliver givet
ved kontrollen af dyrehold (jf. de årlige Dyrevelfærdsrapporter1).

Den manglende efterlevelse af reglerne indikerer, at der i nogle produktionssystemer er
problemer med at sikre dyrenes helt basale behov, herunder tilsyn og pleje af syge dyr. Dyrene er
fuldstændig afhængige af, at de mennesker, der har dem i deres varetægt, tilser dem, passer dem
og tager sig af dem, hvis de har brug for hjælp. Dyrenes Beskyttelse ser med særlig alvor på de
mange tilfælde, hvor syge og tilskadekomne dyr ikke har fået den nødvendige pleje. De dyr, der
bliver syge eller tilskadekomne, er individer i en storproduktion, der ofte er kendetegnet ved
begrænset tid til omsorg for det enkelte dyr. Derfor er dyrene i høj risiko for at blive udsat for
alvorlig lidelse, såfremt reglerne på dette område ikke overholdes.

Af Dyrevelfærdsrapporterne1 fremgår endvidere en række overtrædelser, hvor dyrenes øvrige
behov ikke tilgodeses. Det kan f.eks. være i form af manglende rode- beskæftigelsesmateriale til
grise, manglende dyrlægetilsyn, eller at et staldafsnit ikke er indrettet i overensstemmelse med
reglerne. Disse overtrædelser ser vi naturligvis også på med stor alvor, særligt fordi der er tale om

‘Feks. rapporten for 2020:
https ://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollection Docu ments/Dyrevelfaerd%2Oog%2oveterinaermedicin/Vi
denscenter%2ofor%2Odyrevelf%C3%A6rd/Dyrevelf%C3%A6rdsrapporter/Dyrevelf%C3%A6rdsrapport%2020
20.pdf
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manglende overholdelse af nogle meget lave minimumskrav. Det vil sige regler, der i forvejen,
efter vores vurdering, ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser dyrenes behov.

Implementering af Dyrevelfærdsloven
Dyrenes Beskyttelse finder, at man ikke kan se bort fra, at der er sket et kvalitativt skifte fra
“Dyreværnsloven” til “Dyrevelfærdsloven” og at konsekvensen må være, at der nødvendigvis skal
revideres i ånd og bogstav i de bekendtgørelser, som skal have ophæng i en væsensforskellig lov.

Man kan altså ikke bare videreføre hidtidige bestemmelser 1:1 uden nærmere omtanke. Ellers
passer tingene simpelthen ikke sammen, og der bliver ikke kontinuitet og sammenhæng i
dyrevelfærdslovgivningen.

Dyrenes Beskyttelse noterer sig videreførelsen af en lang række gældende bekendtgørelser, som
derved ikke er blevet forbedret i forbindelse med den ny Dyrevelfærdslovs ikrafttræden per 1.
januar 2021. Det er ikke hensigtsmæssigt kun drypvis (og muligvis over et flerårigt forløb) at ville
udstede en stor del af bekendtgørelserne, når det på et eller andet tidspunkt findes belejligt at
revidere dem af anden årsag. Det er Dyrenes Beskyttelses opfattelse, at der bør afsættes
tilstrækkelig tid til en grundig og principiel modernisering af regelgrundlaget på
dyrevelfærdsområdet - for derved at få udmøntet de fine visioner og ambitioner i
Dyrevelfærdslovens formå Isbestemmelse.

Indstilling
Dyrenes Beskyttelse har en positiv indstilling til, at man fra Fødevarestyrelsens side iværksætter
dette tiltag med henblik på at reducere overtrædelserne.

Vi undrer os dog over, hvorfor den ekstra opfølgning ikke skal gælde inden for transportområdet,
hvor dyrene jo også risikerer at lide overlast ved manglende regelefterlevelse.

Dyrenes Beskyttelse vil opfordre til, at udviklingen følges nøje, så det sikres, at den øgede kontrol
afhjælper den helt uacceptable situation med de mange overtrædelser, og ellers suppleres med
andre tiltag.

Dyrenes Beskyttelse skal endvidere opfordre til, at også de opfølgende kontroller fremadrettet
kommer til at fremgå af de årlige dyrevelfærdsrapporter. Det vil give offentligheden mulighed for
at følge det nye tiltag og ikke mindst give information om det samlede antal sanktioner (og
karakteren heraf), der hvert år gives ved kontrol i de danske besætninger.
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Med venlig hilsen
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Britta Riis, direktør Mia Bonnichsen, konsulent



Journalnr. 2021-24-31-00297 sendt tilsej@fvst.dk og ninan@fvst.dk

SamMarks bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om

veterinær kontrol.

Sammark vil gerne udtrykke anerkendelse over, at bekendtgørelsen ikke skærper den opfølgning,

der allerede er på transportområdet med ét opfølgende besøg.

Det skal dog i den forbindelse nævnes, at den manglende mulighed for at få prøvet de

underliggende anmærkninger og dermed beslutningen om, at der skal udføres et dyrt opfølgende

kontrolbesøg, er en retssikkerhedsmæssig udfordring. Alene størrelsen af gebyret for opfølgende

kontroller der reguleres i bekendtgørelse om betaling af kontrol af fødevarer, foder og levende

dyr mv. antager en så betydelig størrelse, at det ofte er dyrere end en sanktion i form af bøde.

Til trods herfor, har man ikke, som ved bøder, mulighed for at få sagen prøvet, og bevise sin

uskyld smat påvirke retstilstanden om, hvornår sanktionen er berettiget.

Med venlig hilsen

Lisbet Hommelhoff

Mail:lh@sammark.dk, Mobil: + 45 2561 6114
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Styrelsen hard 20.oktober 2021 sendt bekendtgørelse om veterinær kontrol i høring (j.nr. 202 1-24-
3 1-00292)

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) finder forslaget om ekstra opfølgende veterinær kontrol som
hensigtsmæssig og nødvendig overfor visse virksomheder.

DDD er imidlertid bekymret for Styrelsens muligheder for at få ansat de nødvendige dyrlægestillinger
til den ekstra veterinær kontrol. Det vil være afgørende for effekten af den tilsigtede
helhedsorienterede overvågning af dyrevelfærd og sundhed, at den ekstra kontrolindsats netop
udføres af dyrlæger.

DDD vil på den baggrund opfordre Styrelsen til at kontakte DDD med henblik på at drøfte
mulighederne for at afvikle den nødvendige ekstra veterinære kontrolindsats.

Med venlig hilsen

Cecilie Pramming
Chefsekretær

Den Danske Dr1ægeforening I Danish Vetennarg Assoc:ation I Codanhus I Cl. Kongevej 60, 9 sal DK• 1050 Frederiksberg C Tlf: +45 3871 0888

Email:ddd@ddd.dk www.ddd.dk
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Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33
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Vedr. høring til bekendtgørelsen om veterinær kontrol, j.nr. 2021-24-31 -00297

Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V

T +1iS33391000
F .45333911141
E infolf.dk
W www.If.dk

CVRDK25 529529

Den danske fjerkræbranche ved L&F Fjerkræ, Danske Æg og Udvalget for Slagtefjerkræ, vil gerne sige tak for

muligheden for at afgive bemærkninger til høring af bekendtgørelsen om veterinær kontrol.

Den danske fjerkræbranche ved L&F Fjerkræ, Danske Æg og Udvalget for slagtefjerkræ, vil gerne understrege, at det
anses som en unødig brug af ressourcer både for Fødevarestyrelsen og for landmanden at gennemføre et

andet, opfølgende besøg. Den præventive effekt skal ske allerede ved det første, almindelige kontrolbesøg

og dernæst med et opfølgende besøg. Der vurderes ikke som værende præventivt at øge prævalensen
med yderligere besøg.

Forholdene, der udløste sanktionen, skal være bragt i orden ved det første, opfølgende besøg, og vi er
derfor heller ikke i fjerkræbranchen bekendt med, at der er behov for yderligere et opfølgende besøg.

Den danske Fjerkræbranchen ønsker derfor en konkret indsigt i, hvor mange forhold der har været inden
for fjerkræproduktionen under det veterinære kontrolområde, hvor tingene ikke var bragt i orden ved det

første efterfølgende besøg.

Manglede overholdelse af lovgivningen er ikke en korrekt antagelse, hvis forholdene er bragt i orden efter

første besøg, og derfor bør det indgå i beregningerne, at besøgene er gebyrbelagt og derfor vil denne
ændring medfører yderligere økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet. Dermed kan vi ikke
være enige i Fødevarestyrelsens vurdering af den erhvervsøkonomiske og administrative konsekvens.

Med venlig hilsen

Danske Æg

Sektorchef Jørgen Nyberg Larsen
I , /

L&F Fjerkræ

Formand Martin Hjort Jensen

s’:

Udvalget for slagtefjerkræ

Formand Søren yillumsen

EZ

Landbrug & Fødevarer FmbA
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Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelser om veterinær kontrol

L&F vil gerne sige tak for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til bekendtgørelser om

veterinær kontrol.

L&F ser med stor bekymring på beslutningen om at gennemføre to opfølgende kontrolbesøg, når

kontrollen på visse dele af det veterinære område har givet anledning til anmærkrtinger. Det er ikke

rimeligt, at landmanden skal pålægges to opfølgende besøg, såfremt forholdene, der udløste

sanktionen, er bragt i orden ved det første besøg. Der er tale om unødig brug af ressourcer hos

både Fødevarestyrelsens og landmanden ved konsekvent at gennemføre det andet opfølgende

besøg, ligesom det vil være demotiverende for landmanden at skulle udsættes for endnu et

kontrolbesøg, hvis forholdene er bragt i orden første gang. I disse tilfælde bør kontrollen afsluttes,

og det andet opfølgende besøg annulleres. Hvis der gennemføres to ekstra kontrolbesøg i en

situation, hvor forholdene er bragt i orden allerede ved første kontrolbesøg, kan det andet

kontrolbesøg ikke henføres til, at det er manglende overholdelse af lovgivningen. Dermed vil

forslaget have både administrative og økonomiske konsekvenser for landmanden, hvilket vi finder

uacceptabelt. Vi er derfor ikke enige i Fødevarestyrelsens vurdering af konsekvenserne af

forslaget.

L&F vil derfor kraftigt opfordre til at beslutningen om at gennemføre to opfølgende kontrolbesøg

begrænses til at omfatte situationer, hvor forholdene ikke er bragt i orden ved det første besøg.

Med venlig hilsen

Trine Vig Tamstorf
Chefkonsulent

Fødevare- og Veterinærpolitik

D +45 3339 4470
M +4530178872
E tvt@lf.dk

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.



FNCHEORGANISATION FOR DEN DANSKE VEJGODSTRANSPORT

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Bemærkningerne er sendt til sej©fvst.dk og ninan@fvst.dk.
Dato: 05-11-2021

Høring over bekendtgørelse om veterinær kontrol —journalnummer 2021 -24-31-00297

lTD kvitterer for den fremsendte høring over bekendtgørelse om veterinær kontrol, som vi har følgende
bemærkninger til.

Den generelle beslutning om, at styrke incitamentsstrukturen på veterinærområdet og dermed øge den
præventive effekt for kontrollen, har vi som sådan ingen kommentarer til.

Vi noterer os dog med tilfredshed, at kontrollen på transportområdet fortsat udelukkende vil udløse ét
opfølgende kontrolbesøg, hvis der på basiskontrollen konstateres overtrædelser, som giver anledning til
anmærkninger.

lTD står naturligvis til disposition ved ønske om yderligere dialog i henhold til ovenstående.

Med venlig hilsen

lTD

Ulla Mørck Thietje
Chefkonsulent, medlemsservice

lTD I Lyren ii DK-6330 Padborg
T: +45 7467 1233 I itd@iitd.dk I itd.dk Side i af i

CVR: 40990917


