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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og 

levende dyr m.v. 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens henvendelse af 11. marts 2014 om ovenstående, skal 

Landbrug & Fødevarer (L&F) bemærke følgende, idet vi primært forholder os til den foreslåede og 

betydelige forhøjelse vedr. finansiering af styrelsens bistand i forbindelse med eksport: 

 

L&F anerkender styrelsens indsats i forbindelse med eksport af danske fødevarer. Denne indsats 

er af afgørende betydning for erhvervet. Derfor er det nødvendigt, at der er afsat de nødvendige 

ressourcer til styrelsens aktiviteter således, at det optimale serviceniveau og den nødvendige 

hastighed i sagsbehandlingen kan sikres. Det er desværre ikke tilfældet i dag. 

 

Det er L&Fs opfattelse, at området bør finansieres via en finanslovsbevilling, da eksporten af 

danske fødevarer er af stor samfundsmæssig betydning for Danmark. Helt overordnet finder L&F 

således, at finansieringen af styrelsens aktiviteter i forbindelse med eksporten af danske fødevarer 

bør være et offentligt anliggende.  

  

L&F finder det helt uacceptabelt, at man agter at gennemføre en voldsom gebyrforhøjelse på lige 

under 100 pct. Vi kan vanskeligt gennemskue, hvad den fremadrettede forhøjelse af gebyret skal 

begrundes med, og forholdet ligner lidt ”skruen uden ende”, som også var en af erhvervets 

bekymringer ved indførelsen af gebyret i sin tid. Det er på de foreliggende oplysninger vanskeligt at 

vurdere, om der er øgede aktiviteter for styrelsen på eksportområdet, som kan retfærdiggøre en 

sådan stigning. En forudsætning for at kunne vurdere dette er, at der foreligger opgørelser over 

hvilke sektorer der trækker på styrelsens bistand i forbindelse med eksport og i hvilket omfang.  
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Det er samtidig, om forhøjelsen af gebyret pr. eksport certifikat fra 50 kr. til 99 kr. anført, at 

forhøjelsen bl.a. skyldes, at der er sket en forkortelse af sagsbehandlingstiden.  Det er ikke 

umiddelbart et billede, som vi kan genkende. 

 

L&F skal derfor kraftigt opfordre til, at styrelsen genovervejer denne planlagte takstforhøjelse. 

   

 

Med venlig hilsen 
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