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Høringssvar vedr. udkast til Kommissionen gennemførelsesbestemmelser vedr. 
oprindelse på kød fra svin, får, ged og kylling 
 
 
Dyrenes Beskyttelse er overordnet positiv over for, at der nu tages skridt mod at få en 
bedre oprindelsesmærkning på flere animalske produkter. Dog har foreningen et par 
kommentarer til fremsendte udkast1. 
 
Af Artikel 1 fremgår det, at det er produkter fra svin, får, ged og fjerkræ2, som skal un-
derkastes de nye bestemmelser. Da kvæg i forvejen dækkes af mærkningsregler om 
oprindelse vil de produktionsmæssigt største dyrearter i Danmark være dækket, hvis 
disse nye regler realiseres. Dog mener Dyrenes Beskyttelse, at disse regler principielt 
bør dække alle husdyrarter. En art som f.eks. kanin, som på europæisk plan er en af 
de helt store produktionsdyr, vil desværre ikke blive dækket af de i udkastet foreslåede 
regler. 
 
I Artikel 1 afgrænses brugen af reglerne til kun at gælde friskt, nedkølet og nedfrosset 
kød. Dyrenes Beskyttelse, mener at reglerne også bør gælde forarbejdede varer, så 
som pølser, pålæg og færdigretter.  
 
Brugen af reglerne afgrænses i Artikel 1 også til kødprodukter. Dyrenes Beskyttelse 
mener, at alle animalske produkter, herunder også mejeriprodukter, i det omfang det 
ikke allerede er tilfælde, bør omfattes af oprindelsesmærkning.  
 
Artikel 5 beskriver, at der for ovennævnte dyrearter skal mærkes med opfedningsland 
samt slagteland. Det er ærgerligt, at man her gør en undtagelse i forhold til kvæg, hvor 
også fødeland opgives. En tilføjelse af fødeland giver forbrugeren indsigt i, hvor dyret 
har levet den første periode af sit liv, og ofte også om dyret har været udsat for en 
længere transport forud for videre opfedning. Dyretransporter er traditionelt et emne, 
som interesserer forbrugere bredt i EU.  
 
Artikel 5 virker uklar i forhold til hvordan dyr, der slagtes, inden de er henholdsvis 1 
måned (fjerkræ) og 6 måneder (svin). Hvordan mærkes et svin, som i en alder af 2 
måneder eksporteres til Tyskland for at blive slagtet, inden det er 6 måneder gam-
melt3? Det ser ud som om, at man ud for fjerde pind under a) antager, at disse dyr er 
så unge, at de ikke har opholdt sig i forskellige lande. Dyr bør uanset alder, mærkes 

                                                
1
 Dyrenes Beskyttelse har valgt at kommentere på den seneste version af udkastet, som efter 

telefonisk kontakt blev fremsendt fra FVST den 29.10.2013. Det er altså tale om en nyere udga-
ve end den, der kan findes på høringsportalen. 
2
 Rent sprogligt vil man typisk oversætte ”poultry” med ”fjerkræ”, og ikke med ”kylling”, som er 

benyttet i overskriften på høringen. 
3
 Dette er formentlig tilfældet for en stor del af de 9 millioner svin, som vi årligt eksporteres til 

Tyskland. For ifølge erhvervet slagtes svin, når de er 5-6 måneder 
(http://www.lf.dk/Viden_om/Landbrugsproduktion/Husdyr/Svin.aspx). 
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”Reared in: several Member States of the EU or third countries”, hvis de er opvokset i 
mere end ét land. Derfor bør det specificeres i teksten ud for fjerde pind under a), at 
dette kun drejer sig om dyr, der er forblevet i deres fødeland hele livet. Desuden bør 
man i teksten, som starter med ”Where the rearing period referred to…” erstatte ”in the 
three first indents of” med ”under”, så fjerde mulighed også inkluderes. 
 
Skulle der være spørgsmål til indsendte høringssvar, så tøv ikke med at kontakte os.  
 
 
Med venlig hilsen 

     
Christian Reng, politisk medarbejder 
 
 
 
 


