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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over frosalg til lov om ændring af lov om fødevarer 

 

Tak for muligheden for at kommentere på forslaget om ændring af fødevareloven.  Idet vi henviser 

til Fødevarestyrelsens skrivelse af 11. september 2015 om ovenstående, Deres j. nr.: 2015-32-30-

00040, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Med lovforslaget foreslås en i hovedsagen lovteknisk tilpasning af fødevarelovens bestemmelser 

om opkrævning af gebyr for kampagnekontrol, ligesom der indføres hjemmel til at opkræve betaling 

for såkaldt rekvireret vejledning. 

 

Gebyr for kampagnekontrol 

Den lovtekniske tilpasning, hvor hjemmelen til at opkræve kampagnegebyr foreslås flyttet fra en 

tekstanmærkning på finansloven til fødevareloven, er både fornuftig og rigtig. 

 

Vi hæfter os i øvrigt ved to forhold i forhold til gebyrerne for kampagnekontrol mv. 

- gebyrerne for Fødevarestyrelsens kampagnekontrol sættes op med 16 pct. fra 2017  

- den samlede forventede besparelse for erhvervet på gebyrbetalinger i hele forligsperioden 

forventes at ligge på ca. 4 mio. kr. 

 

Fødevarestyrelsens kampagnekontrol giver mulighed for en mere fokuseret kontrolvaretagelse. Det 

synes vi er fornuftigt, men vi ønsker ikke at betale yderligere for kampagnekontrollen.   

 

Samtidig er det velkomment, at der er udsigt til besparelser i kontrollen, men ambitionsniveauet er 

bestemt for lavt. Det er vores forventning at en mere fornuftig indretning af fødevarekontrollen, især 

ift. indførelse af kædekontrol og bedre interaktion mellem producenternes private kontrol i form af 3. 

partscertificeringer og den offentlige kontrol, vil kunne medvirke til besparelser i et mere betydeligt 

omfang. 

 

Det er særdeles vigtigt, at der er fokus på ikke at lægge flere omkostninger – store såvel som små 

– på erhvervet henset til vores konkurrenceevne og til mulighederne for at skabe vækst og 

beskæftigelse. Med de igangværende forhandlinger i EU om en større harmonisering af 

kontrolomkostningerne på tværs af EU, ser det desværre ud til, at der ikke er meget hjælp at hente, 

og det på trods af, at det er veldokumenteret, at der er en væsentlig forskellighed i forhold til, hvad 

producenterne i de enkelte medlemslande betaler for kontrollen.  

 

Der er således i den henseende bestemt ingen gode argumenter for at pålægge producenterne 

yderligere kontrolomkostninger. 
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Rekvireret vejledning 

Der har siden vedtagelsen af Fødevareforlig I været et øget fokus på styrelsens vejledningsindsats, 

og den styrkede vejledningsindsats er forblevet et gennemgående tema i de tre fødevareforlig. På 

den måde har vejledning fået en mere fremtrædende plads i styrelsens opgavevaretagelse. Det er 

rigtig godt, og det støtter vi. 

 

I forhold til den nye mulighed for vejledning, rekvireret vejledning, som det er foreslået med 

lovændringen ser vi visse betydelige uklarheder og en risiko for uhensigtsmæssig gennemførelse af 

et i udgangspunktet fornuftigt initiativ. 

 

Vi lægger især mærke til, at der nu skal betales for vejledning.  Efter vores opfattelse skal 

vejledning være gratis, som i dag. Vi henviser umiddelbart til ovenstående bemærkninger om fokus 

på producenternes omkostninger og på konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse.   

 

Hertil kommer, at det ikke i lovforslaget er klart beskrevet, hvornår vejledningen er gratis, og 

hvornår den koster penge. At kontrollen er rekvireret kan ikke være afgørende – det er vel i 

princippet også rekvireret vejledning at rette henvendelse til styrelen på telefonen. Det bør således 

nærmere fastlægges, hvilke rammer, der tilbydes producenterne med initiativet. 

 

Det er i øvrigt uheldigt, at styrelsen tilsyneladende ønsker at anvende de oplysninger fra 

producenterne, der gives i forbindelse med rekvireret vejledning til at kunne sanktionere 

virksomhederne for evt. overtrædelser i den forbindelse.  Overtrædelser skal naturligvis 

sanktioneres, men det synes umiddelbart at være helt i strid med intentionerne om en udvidet 

vejledningsordning og bestemt i strid med det ønske, som dele af erhvervet har givet udtryk for i 

forbindelse med de gennemførte nabo- og væksttjek om yderligere vejledning. Vi skal opfordre til, 

at bemærkningerne herom udgår af lovforslaget, og at det nærmere drøftes med styrelsen, hvordan 

en ordning mest hensigtsmæssig kan gennemføres. 

 

Vi er på den baggrund meget enige i, at en ordning skal evalueres efter to år, og fokus skal i 

evalueringen være på den praktiske og faktiske gennemførelse af rekvireret vejledning.  

 

Vi foreslår, at evalueringen skrives ind i selve lovteksten. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar, såfremt der er behov herfor. 

 

Med venlig hilsen 
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