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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

 

 

Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelse om veterinær kontrol 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens høring af 20. november 2014 om ovenstående (j. nr.: 2014-

34-31-00074/AMWJO) har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger: 

  

Med udkastet til bekendtgørelsen om veterinær kontrol lægges der op til, at Fødevarestyrelsen får 

adgang til at udføre ekstra opfølgende kontrol i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens kontrol på 

det veterinære område.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at dette strider mod en af de grundlæggende 

forudsætninger i Aftale om Vækstplan for Fødevarer af 2. april 2014. I aftalen står der, at ”Det nye 

krydsoverensstemmelsessystem vil være adskilt fra de nationale kontroller af de danske regler.”  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt betænkelig ved, at man på den måde udvander indholdet i af 

aftalen, og efterlyser oplysninger om retsgrundlaget for - og rækkevidden af - en sådan systematisk 

udveksling af oplysninger. Ikke mindst er det helt uacceptabelt, hvis genkoblingen mellem KO-

kontrollen og den nationale kontrol udbredes til nationale kontrolmyndigheder på andre områder, 

som f.eks. kommunerne på miljøområdet.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at Fødevarestyrelsen fortsat har til opgave at kontrollere de 

nationale regler på veterinærområdet, herunder udføre ekstra opfølgende kontrol på alle 

anmærkninger. Det er imidlertid for vidtgående at genetablere en kobling mellem 

krydsoverensstemmelseskontrollen og den nationale kontrol, når det klart er en del af Aftalen om 

Vækstplan for Fødevarer, at KO-systemet skal holdes adskilt fra de nationale kontroller. 

 

En kobling, hvorefter Fødevarestyrelsen får adgang til at foretage opfølgende kontrol, rejser også 

det spørgsmål, om sådanne kontroller så vil være gebyrfinansierede? For Landbrug & Fødevarer er 

det under ingen omstændigheder acceptabelt, hvis dette skulle være tilfældet, men 

høringsmaterialet indeholder ikke informationer om dette element.  

 

Det er for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at kontrollen også reelt forenkles og effektiviseres i 

forbindelse med aftalen om centralisering af KO-kontrollen. Det er afgørende, at der ikke sker en 

forøgelse i intensiteten af kontrol, og her er det væsentligt at pointere, at den enkelte landmand, der 

er udtaget til KO-kontrol, vil være underkastet en fuld kontrol af samtlige KO-krav af relevans for 

den pågældende bedrift.   

 

For den ene procent, der udtages til kontrol vil besøget forekomme meget indgribende og 

omfattende. Såfremt NaturErhvervstyrelsen har konstateret overtrædelser af KO-krav, og dette 
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giver anledning til et efterfølgende kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, er det helt afgørende for 

Landbrug & Fødevarer, at dette ikke må føre til yderligere støttereduktion. 

 

Med venlig hilsen 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 
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