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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over Fødevarestyrelsens udkast til betalingsbekendtgørelse gældende for 

2014  

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens høring om ovenstående, som er lagt på høringsportalen den 

5. december 2013, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Det er vigtigt generelt at præcisere, at vi fortsat ser et stort behov for at effektivisere kontrollen med 

deraf lavere kontrolomkostninger for producenterne. Muligheder for vækst og beskæftigelse 

harmonerer dårligt med generelt betydelige kontrolomkostninger. Vi har således ved tidligere 

lejligheder gjort opmærksom på en række gebyrer, som vi finder i direkte modstrid med denne 

vækst-dagsorden.  

 

Vi skal i den forbindelse på ny nævne gebyret i § 17, stk. 4 for betaling af tilsynet på slagterier for 

trædepudesvidninger, som steg voldsomt i 2013, og vi finder fortsat, at gebyret er ubegrundet. 

 

Samtidig står vi fortsat uforstående over for bestemmelserne i § 18, stk. 1 og 3, hvoraf fremgår, at 

et opfølgende kontrolbesøg, som angår dyrevelfærd, gebyrmæssigt fortsat er dyrere end et 

opfølgende besøg, som angår (andre) veterinære forhold. Det pågældende højere gebyr for 

opfølgende kontrolbesøg, som angår dyrevelfærd, bør således nedsættes. 

 

Det fremgår, at en række takster er nedsat for at afvikle et oparbejdet overskud på de pågældende 

ordninger eller imødegå en forventet overdækning. Det er vi naturligvis tilfredse med, dog skal det 

præciseres, at vi tillige forventer, at de nye gebyrer også fremadrettet fastholdes på et lavere 

niveau end de oprindeligt for højt opkrævede gebyrer.  

 

I § 14 fastsættes det maksimale gebyr for kontrol med registrering og øremærkning. Videncentret 

for Landbrug (VFL) har fremsendt et budget for CHR- arbejdet (både dyr og besætninger) i 2014 til 

FVST, der er ca. 1,8 mio. kr. lavere end i 2013. Det skyldes primært, at besætningsejerne (kvæg) 

selv udfører registreringsarbejdet og har færre fejl end tidligere. Der er ikke en ændring af taksterne 

i bekendtgørelsen, som modsvarer de reducerede budgetter fra VFL, og uanset mulighederne for 

efterfølgende mindre opkrævning, jf. § 68, så skal den samlede reduktion afspejles i 

bekendtgørelsens takster ved årets start. 

 

I forhold til den samlede økonomi i foderkontrollen er det fortsat helt afgørende med yderligere 

effektiviseringer af kontrollen, så de samlede kontrolomkostninger kan reduceres yderligere. 
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Vi mangler tillige fortsat en struktur for betalingen, som giver en reel incitamentsstruktur, hvor 

virksomheder med dokumentation for orden i tingene gennem eget kvalitetsstyringssystem får en 

mærkbar reduktion af kontrolomkostningerne.  

 

Vi mener tillige fortsat, at omkostningerne til foderstofkontrol skal afholdes af de respektive berørte 

parter, således at landmændene betaler for deres kontrol, og grovvarevirksomhederne betaler for 

deres kontrol. Hele byrden ligger fortsat på grovvarehandlen. De er klart utilfredsstillende, at der 

ikke er fundet en løsning til opkrævning af primærlandbrugets andel hos primærproducenterne, 

således at mængdeafgiften reduceres med det beløb, som den blev hævet med. 
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