
Dato 17. maj 2013 
Side 1 af 1 
 

  

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31 

2600 Glostrup 

Att. Hanne Christensen og Marianne Marer 

Høring over ny bekendtgørelse om overvågning og bek æmpelse af BSE hos kvæg  

 
Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 8. maj 2013, J.nr.: 2013-14-2301-01247 om 

forslag til ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, har Landbrug & 

Fødevarer følgende bemærkninger. 

 
Ad § 1 stk. 2 pkt. 7: Det er en kraftig udvidelse af definitionen af AM-dyr i forhold til 
definitionen i bekendtgørelse nr. 499 af 26. maj 2011. Med denne definition vil et dyr med 
en frisk flænge i låret eller et brækket horn være et AM-dyr, hvoraf der skal tages BSE-
prøve, hvis dyret er > 48 måneder. Landbrug & Fødevarer foreslår, at ordlyden bliver:  
”AM-dyr: Kreatur, hvor der ved det levende syn før slagtning (ante mortem kontrol) 
Observeres funktionelle problemer eller neurologiske og adfærdsmæssige 
symptomer, der giver anledning til mistanke om BSE, eller hvor kreaturet mistænkes for 
at være angrebet af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller en 
forstyrrelse af deres almentilstand, som kan gøre kødet uegnet til menneskeføde.” 
 
Ad § 6 stk. 5: Det bør præciseres, at dette ikke gælder for kreaturer omfattet af § 6 stk. 1 
pkt. 1. Evt. kan der henvises til § 6 stk. 1 pkt. 2. 
 
Ad § 7 stk. 3: Dette stykke bør omformuleres til ”Slagterier skal identificere den 
slagtekrop, som er behandlet på slagtelinjen lige før, og de to slagtekroppe, som er 
behandlet på slagtelinjen lige efter ethvert slagtet dyr, som skal undersøges for BSE”.  
 
Ad § 8 stk. 5: Dette stykke er overflødigt, fordi indsender jf. stk. 4 ved aftale har forpligtet 
laboratoriet til at overholde disse krav. Kontrollen med overholdelse af flere af kravene vil 
kræve, at indsender fysisk indfinder sig på laboratoriet. 
 
Ad § 9 stk. 2: Det bør tilføjes, at kravet om tilbageholdelse af slagtekroppen lige før og de 
to slagtekroppe lige efter det kreatur, der skal undersøges for BSE, kan undlades, hvis 
slagteriet har etableret et system, som hindrer, at slagtekroppene forurener hinanden i 
øvrigt jf. § 17 stk. 4. 
 
Ad § 9 stk. 3: Hvis der foreligger en negativ reaktion ved hurtigtesten skal 
embedsdyrlægen frigive delene af dyret fra det offentlige tilsyn. Dette kræver ikke 
yderligere vurdering af embedsdyrlægen. 
 
Ad § 19 stk. 2: 24 måneder skal rettes til 48 måneder jf. § 6 stk. 1 pkt. 1. 
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