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Til høringsparter 

   

 

 

 

Dyresundhed 

J.nr. 2018-14-31-00403 

Ref. HCHR/SIBZU 

Dato: 27-03-2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA i høring. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.00. 

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til hchr@fvst.dk og sibzu@fvst.dk 

med angivelse af journalnummer 2018-14-31-00403. 

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 

I forbindelse med den politiske aftale om Veterinærforlig III er det besluttet at indfø-

re systematisk overvågning for husdyr-MRSA i husdyrarter med indførelse af faste 

screeningsintervaller samt et aktionsniveau på 10 %. Hvis forekomsten af husdyr-

MRSA kommer over aktionsniveauet i den pågældende dyreart, skal det veterinær-

medicinske ekspertråd vurdere situationen og komme med anbefalinger til eventuelle 

initiativer i den pågældende dyreart. 

Bekendtgørelsen vedrører udtagning af prøver i forbindelse med overvågning af hus-

dyr-MRSA (Methicilin Resistent Staphylococcus Aureus) hos svin, kvæg, fjerkræ, 

heste og mink i medfør af Veterinærforlig III.  

Hensigten med bekendtgørelsen er at følge udbredelsen af husdyr-MRSA hos de 

ovennævnte dyrearter. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Udkastet til bekendtgørelse om overvågning af husdyr-MRSA har været sendt i 

præhøring hos Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). 
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TER har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konse-

kvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af ved-

lagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Hanne Christensen på 

e-mail hchr@fvst.dk eller undertegnede til sibzu@fvst.dk  

  

Med venlig hilsen 

 

Sibel Zuferov 

Fuldmægtig, cand. jur. 
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