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Til parterne på vedlagt høringsliste  

 Dyrevelfærd & Veterinærmedicin 

J.nr. 2019-15-31-00047/2019-28-31-00051 

Ref. BEBTH/ENE/CHMNY 

Dato: 19-07-2019 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om frivillig 

dyrevelfærdsmærkningsordning (Dyrevelfærdsmærket) og 

autorisationsbekendtgørelsen 

 

Høringen  

Hermed sendes udkast til ændring af to bekendtgørelser i høring: 

 Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (Dyrevelfærdsmærket).  

 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 

(autorisationsbekendtgørelsen). 

 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringsvar senest onsdag 14. 

august 2019, kl. 12:00.  

 

Høringssvar bedes sendt til Fødevarestyrelsen på 15@fvst.dk med c.c. til bebth@fvst.dk med 

angivelse af j.nr. 2019-15-31-00047/2019-28-31-00051 i emnefeltet.  

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.  

 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste.  

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet for dyrevelfærdsmærket kan rettes til Dyrevelfærd 

& Veterinærmedicin (15@fvst.dk), mens spørgsmål til udkast til autorisationsbekendtgørelsen kan 

rettes til Foder- og Fødevaresikkerhed (28@fvst.dk). Gerne med c.c. til bebth@fvst.dk. 

 

Ændringerne i bekendtgørelse om dyrevelfærdsmærket  

Ændringerne i de specifikke bestemmelser (der angår dyrevelfærdsmæssige krav): 

 Kalve- og oksekød samt mejeriprodukter (malkekvægsbesætninger) 

Bekendtgørelsen ændres med henblik på at udvide den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning 

med kalve- og oksekød samt mejeriprodukter. Hvor ordningen p.t. omfatter fersk, hakket og tilberedt 

svinekød og kyllingekød samt kødprodukter indeholdende udelukkende eller primært svinekød og 

kyllingekød, udvides dyrevelfærdsmærkningsordningen med ændringen til også at omfatte kød og 

kødprodukter fra kvæg. Endvidere indebærer ændringen en udvidelse i forhold til at mejeriprodukter 

også kan mærkes med Dyrevelfærdsmærket. Den statslige dyrevelfærdsmærkningsordning vedrører 

produktion, der på frivilligt grundlag opfylder højere krav til dyrevelfærd end fastlagt i lovgivningen. 
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Ændringerne til bekendtgørelsen er fremhævet i udkastet. Dyrevelfærdsmærkets krav til 

slagtekvægbesætninger, herunder slagtekalve, fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. 

Dyrevelfærdsmærkets krav til malkekvægbesætninger, i relation til mejeriprodukter, fremgår af 

bekendtgørelsens bilag 4.  

 

For både malke- og slagtekvægbesætninger stilles der strengere krav for at måtte producere/mærke 

under Dyrevelfærdsmærket, end hvad der allerede fremgår af lovgivningen i relation til følgende:  

 Aflivning af kalve. 

 Grovfoder. 

 Smertelindring ved afhorning og relevante behandlingskrævende lidelser. 

 Handlingsplan vedr. dødelighed i besætningen. 

 Transporttid til slagtning. 

 Kalvens tid sammen med koen efter kælvning. 

 Opstaldning. 

 Arealkrav. 

 Mælkefodring. 

 Krav til udeareal (i relation til niveau 3 af mærkningsordningen). 

 

Opstaldningskravet om at kalve, fra de er syv dage gamle, ikke må opstaldes i enkeltboks, gælder for 

kalve født efter 31. december 2020. (Se § 28) 

For besætninger, der ikke allerede indgår i en kontrolordning med krav der minder om kravene til 

Dyrevelfærdsmærket, vil der være krav om at kreaturet har levet 1 år under dyrevelfærdsmærket 

førend det må slagtes under mærket. (Se § 12) 

 

 Svin 

Vedrørende kriterierne for svin slettes et enkelt forhold af krav nr. 3 for niveau 3. I hytterne på 

friland, hvor søer og gylte senest fem dage før forventet faring skal indsættes, skal ikke fremover være 

indrettet med et ”individuelt lejeareal”. Der er dog stadig krav om lejeareal. 

 

 Slagtekyllinger 

Vedrørende kriterierne for slagtekyllinger ændres kravet om, at rugerierne skal auditeres/attesteres. 

Endvidere ændres måden hvorpå belægningsgraden beregnes, således at det beregnes som et 

gennemsnit over 3 på hinanden følgende rotationer. (Se bilag 2, krav 2 ang. belægningsgrad i de tre 

niveauer)  

 

Ændringerne i de generelle bestemmelser (der ikke angår dyrevelfærdsmæssige krav): 

Termen ”hurtigst muligt” ændres til ”straks” så det er i overensstemmelse med den øvrige 

dyrevelfærdslovgivning.  

 

Svineproducenter, som ser sig nødsaget til at halekupere grise, som derfor ikke må mærke med 

Dyrevelfærdsmærket, skal fremover ikke søge om dispensation for halekupering, men skal i stedet 

orientere Fødevarestyrelsen samt det slagteri, hvor de afsætter de svin, som er opdrættet i henhold til 

kriterierne, og det grisekød må derfor ikke mærkes med Dyrevelfærdsmærket. (Se § 8, stk. 2) 

 

De økologiske malke- og slagtekvægbesætninger kommer ikke, som de økologiske svine- og 

slagtekyllingebesætninger, til at kunne indgå i ordningen på dets højeste niveau, 3. Økologiske 

malke- og slagtekvægbesætninger vil som udgangspunkt indgå på niveau 2, forudsat de ikke 

anvender bindestald. (Se § 13, stk. 1) 



 

 Side 3 af 4 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

 

Det præciseres, hvilke procedurer slagterierne skal have for at måtte markedsføre 

dyrevelfærdsmærkede produkter. (Se § 15, stk. 2) 

 

I relation til produkter, der indeholder æg, herunder færdigretter, kan disse fremover produceres 

med frilandsæg. I dag er der krav om, at æg skal være økologiske, hvilket betyder, at virksomheden 

skal godkendes som økologisk fødevarevirksomhed, som indebærer en stor byrde for 

virksomhederne. (Se § 21, stk. 3 og 4) 

 

Det præciseres, hvornår Dyrevelfærdsmærket uden for regi af produktion af kød og produkter må 

anvendes, ligesom hvordan logoet skal se ud (i regi af produktion under Dyrevelfærdsmærket). (Se § 

21, stk. 5 og § 22.) 

 

Proceduren for besætningsejers ansøgning om at anvende Dyrevelfærdsmærket fremgår af kapitel 2, 

ligesom det også fremgår, at der skal indsendes ny ansøgning ved ejerskifte. (Se § 23) 

 

Der har været et ønske om bl.a. inden for samme besætning at kunne producere på forskellige 

niveauer. Fx har slagtekyllingeproducenter huse, hvor der kan produceres på niveau 2 og andre, hvor 

der produceres på niveau 3. Fødevarestyrelsen ønsker at gøre det muligt på visse betingelser at have 

forskellige produktioner inden for samme besætning. Dette gælder dog ikke for malkebesætninger, 

fordi sporbarhed og adskillelse af mælken ikke forventes at være praktisk mulig. Endvidere har der 

været ønske om, at kun en del af besætningen indgår i ordningen, mens den øvrige produceres under 

konventionelle forhold. Dette vil fremover være muligt. (Se §§ 5 og 6.) 

 

Ved besætningsejers udtrædelse af ordningen præciseres det, hvad der kræves. (Se § 24) 

 

Bestemmelsen om udelukkelse af ordningen for overtrædelse af reglerne, enten i bekendtgørelsen 

eller i lovgivning vedr. dyrevelfærd, er ændret, således at man fremover ikke kan blive udelukket 

permanent fra at deltage i mærkningsordningen. (Se § 25.) Således vil man enten blive udelukkes for 

en periode eller skulle ansøge på ny at blive tilmeldt ordningen. 

 

Ændringerne i bekendtgørelse om autorisation og registrering af 

fødevarevirksomheder m.v. 

Autorisationsbekendtgørelsen ændres (§ 15), således at alle de muligheder, som Dyrevelfærdsmærket 

fremover vil give mulighed for, er omfattet af bekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at mejerier og andre 

virksomheder, der fremstiller mejeriprodukter, er omfattet af bestemmelserne om registrering eller 

autorisation. 

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser  

Der er administrative og økonomiske byrder for de dele af erhvervet, der ønsker at deltage i 

Dyrevelfærdsmærket, som er forbundet med ændring af fysiske produktionsfaciliteter m.v. samt 

kontrol og dokumentation for at opfylde kravene. Der er administrative byrder for de 820 malke- og 

slagtekvægbesætninger og de 20 mejerier/slagterier, der anslås at deltage i ordningen i forbindelse 

med tilmeldingen til ordningen og årligt i auditering, for besætningerne (der er ingen årlig auditering 

af mejerierne/slagterierne). 

 

Bekendtgørelsesudkastene er sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). 

TER har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. 

kr. årligt. 
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Principper for agil erhvervsrettet regulering  

Fødevarestyrelsen har vurderet, at ingen af principperne for agil erhvervsrettet 

regulering er relevante for lovforslaget, da reguleringen ikke vurderes at påvirke 

virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle eller anvende digitale teknologier 

og digitale forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) 

har ingen bemærkninger hertil. 

 

Forholdet til EU retten  

Reglerne om dyrevelfærdsmærket har ikke baggrund i EU-regler.  

 

Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmærket vedrører ikke regler, der er underlagt 

krydsoverensstemmelse. Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landbrugere, der modtager 

direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en 

række krav til bl.a. dyrevelfærd for at få udbetalt sin støtte/sit tilskud uden nedsættelse. 

 

Ikrafttrædelse  

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. januar 2020.  

 

Bekendtgørelsen om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning skal notificeres efter 

informationsproceduredirektivet, der indebærer en 3 måneders stand-still periode. 

Stand-still perioden kan udvides med 4 til 6 måneder, hvis Kommissionen eller andre 

medlemsstater har bemærkninger. Bekendtgørelsen vil derfor først kunne træde i 

kraft, når stand-still perioden er udløbet. 

 

 


