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NOTAT 

 Dyresundhed  

J.nr. 2018-14-31-00403 

Ref. HCHR/SIBZU 

Dato: 25-05-2018 

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til bekendtgørelse om overvågning 
af husdyr-MRSA

 

Bekendtgørelsesudkast blev sendt i ekstern høring den 3. april 2018 med frist for afgivelse 
af høringssvar den 1. maj 2018 kl. 12.00. 

Fødevarestyrelsen har modtaget høringssvar fra Det Veterinære Sundhedsråd, DTU Veteri-
nærinstituttet, Erhvervsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Landbrug & Fødevarer samt 
Aalborg Universitet. Landbrug & Fødevarer og Aalborg Universitet, har ingen bemærknin-
ger til bekendtgørelsesudkastet.  

I det følgende gennemgås høringssvar, som indeholder bemærkninger til bekendtgørelsen. 
Fødevarestyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er refereret, for 
så vidt angår de væsentligste overordnede emner, og der henvises til, at høringssvarene kan 
læses i deres helhed på Høringsportalen, hvor de offentliggøres.  

 

Fagligt Fælles Forbund (3F) 

Fagligt Fælles Forbund (3F) støtter bekendtgørelsen, men opfordrer dog til, at Fødevaresty-
relsen justerer bekendtgørelsen så andre dyrearter, der senere måtte blive relevante kan 
undersøges for husdyr-MRSA.  

Derudover opfordres til, at det bliver tydeligt, at også heste på rideskoler bliver en del af 
husdyr-MRSA overvågningsprogrammet. 

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen takker for bemærkningerne og kan oplyse, at husdyr-MRSA overvåg-
ningsprogrammet er i overensstemmelse med MRSA eksperternes anbefaling til overvåg-
ning for husdyr-MRSA. Med vedtagelse af Veterinærforlig III er denne overvågning fast-
lagt for perioden 2018-2021. Såfremt der senere opstår et behov for at undersøge andre 
dyrearter, end dem der fremgår af bekendtgørelsen, vil Fødevarestyrelsen ændre be-
kendtgørelsen. 

Fødevarestyrelsen er enig med 3F i, at visse heste på rideskoler også bliver en del af over-
vågningsprogrammet, hvilket Fødevarestyrelsen vil præcisere i den information, der vil 
blive udsendt når bekendtgørelsen træder i kraft.  
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DTU Veterinærinstituttet  

DTU Veterinærinstituttet bemærker, at det bør præciseres, hvad der forstås med MRSA. 

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen takker for bemærkningen og har efterkommet opfordringen ved at 
præcisere definitionen af husdyr-MRSA i bekendtgørelsens § 1, stk. 3.  

 

Det Veterinære Sundhedsråd 

Det Veterinære Sundhedsråd mener, at det er for upræcist at henvise til Fødevarestyrelsen 
hjemmeside fsva. prøveudtagningsfrekvensen.  

Derudover finder rådet det uklart, hvem der får resultaterne, hvor de opbevares, og i hvor 
lang tid samt hvordan resultaterne registreres og hvorvidt de bliver offentliggjort.  

Rådet finder ligeledes, at der bør foreligge en vejledning, så det er tydeligt hvilke procedurer 
og tiltag, der skal foretages, hvis prøveresultatet er positivt for husdyr-MRSA. 

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen takker for bemærkningerne. I overensstemmelse med MRSA eksperter-
nes anbefaling til overvågning for husdyr-MRSA afhænger prøveudtagningsfrekvensen af 
resultaterne af forudgående husdyr-MRSA undersøgelser. Derfor er det mest hensigts-
mæssigt at oplyse prøveudtagningsfrekvensen på fødevarestyrelsens hjemmeside, for på 
bedste vis at tilgodese brugervenligheden for borgerne. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at oplysninger om resultaterne, samt hvorvidt de bliver of-
fentliggjort, ikke er egnede til at fremgå af en bekendtgørelse. De oplysninger, der vurde-
res at være relevante for borgerne vil fremgå af fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor og-
så de samlede resultater vil blive offentliggjort.  

Fødevarestyrelsen kan oplyse, at der ikke er planer om en vejledning, idet ét positivt prø-
veresultat for husdyr-MRSA ikke på nuværende tidspunkt får betydning for dyreholdet. 
Såfremt MRSA eksperterne på et senere tidspunkt anbefaler tiltag i besætninger med et 
positivt prøveresultat, vil FVST vurdere spørgsmålet om vejledning på ny.  

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at bekendtgørelsesudkastet 
ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

Fødevarestyrelsens bemærkninger:  

Fødevarestyrelsen er enig i TER’s vurdering.  

 


