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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, 

dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 11. juni 2013 om ovenstående, j. nr.: 2013-14-

321-01905, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Med forslaget lægges der op til en forenkling af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme, så 

der nu er tale om ét samlet finansieringsprogram for dyresundhed, plantesundhed og 

kontrolforordningen, hvilket ikke giver anledning til særskilte bemærkninger.  

 

Forslaget er imidlertid baseret på en væsentlig reduktion af budgettet til de tre områder, hvilket er 

bekymrende. Det synes ikke at være i overensstemmelse med Kommissionens mål med de nye 

politikker for dyre- og plantesundhed, hvor der i den kommende lovgivning ønskedes mere fokus på 

forebyggelse af sygdomme. Sidstnævnte burde være afspejlet i forslaget både med budget og 

mulige aktiviteter hertil. 

 

Vi skal understrege behovet for, at der fortsat er de fornødne ressourcer til effektivt at bekæmpe og 

udrydde sygdomme på EU-niveau, som rammer frø-, plante og dyresundheden, og som truer den 

enkelte producents muligheder for fremtidig produktion af sunde og sikre fødevarer. Det er derfor 

også vigtigt, at der er mulighed for i krisesituationer at have adgang til de fornødne reserver med 

henblik på at kunne agere hurtigt og effektivt, og vi har med tilfredshed noteret os, at artikel 5 

fortsat giver mulighed herfor.  

 

I forhold til de meget smitsomme husdyrsygdomme har der hidtil været mulighed for 60 pct. 

medfinansiering fra EU til bekæmpelse af mund- og klovsyge. Med den nye ensretning af taksterne 

på tværs af sygdomme er denne nu reduceret til 50 pct., hvilket vi finder er en forringelse i forhold til 

vigtigheden af bekæmpelsen af denne sygdom.  

 

Vi bemærker i øvrigt, at det ikke fremgår helt klart, hvordan man fremadrettet håndterer en 

finansiering af udgifter i forbindelse med destruktion af dyr, planter mv. Det fremgår af forslagets 

artikel 9, stk. f, at alene transport af kadavere til forarbejdningsanlæg er støtteberettiget. Vi 

forventer, at der også er tale om andre nødvendige udgifter i den forbindelse, herunder 

bortskaffelse. 

 

Der er foreslået en bagatelgrænse, så der ikke udbetales af midler under 50.000 EUR. Denne 

bagatelgrænse kan være problematisk, da det kan hindrer EU medfinansiering af overvågnings- 

eller udryddelsesprogrammer rettet mod mindre sektorer, som f.eks. får og geder, hvor 

medfinansiering i denne størrelsesorden kan have betydning for et effektivt program.  
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Vi skal endvidere henvise til høringssvar afgivet af Dansk Akvakultur. 

 

Vi forbeholder os i øvrigt, henset til den korte høringsfrist over en så væsentlig regulering, at kunne 

vende tilbage til styrelsen med evt. yderligere bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 
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