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Vedr.: Høring om obligatorisk brug af Eksportportalen 

 

ITD og SamMark takker for muligheden for at indgive bemærkninger til høringen vedrørende 

obligatorisk brug af Eksportportalen. 

Vi er grundlæggende positive over for digitaliseringsprocessen med deraf følgende muligheder 

for effektiviseringer i administrationen. Vi er dog af den opfattelse, at de digitale systemer, der 

skal gøres lovpligtige at anvende, skal være så attraktive at bruge, at de sælger sig selv til et 

effektivt erhverv og samtidig letter den offentlige administration. Særlige nationale krav som 

obligatorisk brug af Eksportportalen bør efter vores opfattelse ikke pålægge vores medlemmer 

konkurrenceforvridende omkostninger. 

Eksportportalen har været under udvikling over en lang periode og er på oprindelige områder 

blevet både funktionel og anvendelig, men systemet har stadig en del nødvendig udvikling og 

fejlrettelse foran sig, hvis det skal kunne bruges på alle områder af eksporten af levende dyr. 

Systemet er stadig så manglefuldt, at obligatorisk brug - og allerede fra 1. januar 2016 - vil 

spænde ben for en effektiv administration hos vores medlemmer og påføre dem unødige 

omkostninger. 

ITD og SamMark vil gerne udtrykke tvivl omkring de erhvervsøkonomiske beregninger, der er 

opregnet i høringsbrevet. Set med virksomhedsbriller tager beregningerne ikke udgangspunkt i 

Eksportportalen på nuværende udviklingsniveau. Beregningerne tager heller ikke højde for den 

mangfoldighed af eksporter, der gennemføres. Der er ingen standardeksporter. Standarden 

består nærmere i forskellighed i en hurtig omskiftelig hverdag. FVST er ved møde forud for 

afgivelse af høringssvar blevet gjort opmærksom på, hvor mange udfordringer, der er i den 

daglige brug af systemet, hvor mangelfuldt systemet er, og hvor svært det er at foretage 

rettelser i systemet. 

Med udgangspunkt i ovenstående og med FVST’s bekræftelse af, at der ikke er afsat 

budgetmidler til systemudvikling og support fra 1. januar 2016, vil vi gerne appellere til, at 
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brugen af Eksportportalen ikke gøres lovpligtig på nuværende tidspunkt, men udsættes indtil 

systemet er udviklet tilstrækkeligt til at kunne tages i anvendelse uden betydelige administrative 

byrder. 

I erhvervsvenlighedens tegn opfordrer vi Fødevarestyrelsen til at: 

 Sikre afsættelse af nødvendige ressourcer til færdigudvikling i samarbejde med brugerne. 

 

 Igangsætte pilotprojekter, så systemets fuldstændighed sikres og derefter beregne 

realistiske besparelser for erhvervet ved brug af systemet. 

 

 Prioritere fejl og mangler synligt og realistisk for de involverede parter med angivelse af 

tidsfrister for udbedring. 

 

ITD og SamMark ser frem til en Eksportportal, der dagligt letter medlemmernes administrative 

byrder og gør medlemmernes virksomheder effektive. Derved kan man måske helt undgå at 

gøre systemet obligatorisk, da det så vil være så attraktivt, at det bliver et positivt tilvalg. Indtil 

det er muligt, bidrager vi gerne med sparring, udfordringer og troen på, at frivillighed er et bedre 

udgangspunkt for udbytterigt samarbejde. 

 

Venlig hilsen 

 

Aage Winther Olsen Lisbet Hommelhoff   

SamMark ITD   
Granvænget 10 Lyren 1 
2980 Kokkedal 6330  Padborg 

Tlf.: 45 86 29 10 Tlf.: 7367 4509/mobil 2561 6114 
E-mail: wo@sammark.dk E-mail: lho@itd.dk 
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