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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om veterinær kontrol 

Baggrund 
 
Med henvisning til at Fødevarestyrelsen (FVST) d. 5. oktober 2022 har sendt ’Bekendtgørelse om 
veterinær kontrol’1 i offentlig høring på høringsportalen, skal Foreningen hermed bemærke, som 
følger: 

Generelle bemærkninger 
Dyrenes Beskyttelse er modstander af lempelser på dyrevelfærdsområdet i relation til 
kontrolfrekvens (for opfølgende kontrolbesøg), som der lægges op til. 
 
I betragtning af antal og karakter af overtrædelser - som fremgår af de årlige 
Dyrevelfærdsrapporter fra FVST - vil det være indiceret at lave hyppigere og grundigere kontrol, 
hvilket også ville harmonere bedre med dyrevelfærdslovningens ånd og bogstav; der tænkes i den 
forbindelse på, at dyr er sansende væsener, der skal behandles respektfuldt og under etisk 
hensyntagen (jf. Dyrevelfærdslovens2 formålsbestemmelse, § 1). Problematikken er omtalt i 
denne artikel: 
 
Sådan har minister efter minister varslet øget kontrol med dyrevelfærd i landbruget - Altinget - Alt 
om politik: altinget.dk 
 
Denne passus stammer fra teksten i brevet til den bekendtgørelsesændring, der indførte to 
opfølgende kontroller:  
 

”De foreslåede ændringer er en konsekvens af beslutningen om at styrke 
incitamentsstrukturen på veterinærområdet og øge den præventive effekt af 
kontrollen. Det indebærer, at der skal udføres to opfølgende kontrolbesøg, når 
kontrollen på det veterinære område har givet anledning til anmærkninger”. 

 
De to opfølgende tilsyn blev tydeligvis også indført for at ”motivere” til bedre regelefterlevelse.  

 
1 Bekendtgørelse nr. 2120 af 23. november 2021 om veterinær kontrol 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1597 af 8. juli 2021 af ’Lov om dyrevelfærd’ (”Dyrevelfærdsloven”) 
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Dyrenes Beskyttelse bemærker det meget hurtige forslag til ændring af reglen - eftersom den blev 
indført ved årsskiftet 2021/22 - og undrer sig over den forcerede evaluering af effekten af de 
oprindelige tiltag. 
 
I øvrigt mener Dyrenes Beskyttelse, at der bør være brugerbetaling for samtlige opfølgende 
kontrolbesøg, som jo alene finder sted, fordi de pågældende ’rekvirenter’ har overtrådt reglerne - 
og dermed selv har ”bestilt” tilsynene.  

Specifikke bemærkninger 
Dyrenes Beskyttelse mener, at det er den forkerte retning at gå at nedsætte antal opfølgende 
kontrolbesøg som foreslået med et nyt § 2, stk. 3, hvorefter anmærkninger i medfør af § 2, stk. 3, 
nr. 1-4, alene udløser én ekstra gebyrbelagt opfølgende kontrol – i stedet for to opfølgende 
kontrolbesøg. Dette gør sig navnlig gældende i relation til overtrædelse af: 
 

• Dyrevelfærdsloven for manglende årligt tilsyn af dyrlæge i erhvervsmæssigt dyrehold 

• Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde3 
 
Dyrenes Beskyttelse stiller sig uforstående overfor, at den foreslåede ændring skulle være 
begrundet i overtrædelsernes ”art”, hvor det er vurderet tilstrækkeligt at gennemføre ét 
opfølgende kontrolbesøg. 
 
Tilsvarende mener Dyrenes Beskyttelse, at alle overtrædelser af reglerne om beskyttelse af dyr 
under transport burde udløse to opfølgende kontrolbesøg, fremfor kun én opfølgende kontrol – 
uanset i hvilken anledning (e.g. kontrolindsats) overtrædelsen er konstateret. 

Indstilling 
Det er Dyrenes Beskyttelses holdning, at det betydelige antal overtrædelser på 
dyrevelfærdsområdet tilsiger, at der gennemføres intensiveret, grundigere og hyppigere kontrol, 
hvilket bl.a. indebærer, at der som minimum ikke slækkes på de gældende regler om min. 2 
opfølgende kontrolbesøg ved overtrædelse af Dyrevelfærdsloven m.v.  
 
Med venlig hilsen 

    
Lena Rohn    Søren Kent Pedersen 
Fødevare- og miljøpolitisk chef Dyrlæge, ph.d. 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde 


