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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31 

2600 Glostrup 

Mail: heta@fvst.dk og sukj@fvst.dk, kopi til jursek@fvst.dk 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om 

landbrugsejendomme og lov om dyrlæger 

 

Sammark og ITD har modtaget Fødevarestyrelsens skrivelse vedr. ovenstående høring og har 

ydermere fået forlænget høringsfristen fra den 4. januar til den 7. januar – vi takker herfor. 

 

Vores bemærkninger vil alene omhandle den foreslåede udvidelse af § 37 i Lov om hold af dyr, 

omhandlende ”obligatorisk digital indberetning ved eksport af levende dyr mv. – Eksportportalen” 

 

Vi er generelt enige i, at indberetning af udførsel af levende dyr primært skal ske digitalt og helt i 

tråd med regeringens ønske om, at al kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal 

foregå digitalt inden udgangen af 2015. 

 

Det fremgår af såvel høringsbrev som af bemærkninger til lovforslaget, at Eksportportalen skal 

spille den centrale rolle i den digitale indberetning, hvilket også synes helt naturligt, hvis systemet 

fungerer tidssvarende i forhold digital kommunikation og ikke var præget af særdeles træge og 

tunge arbejdsgange. 

 

Vi vil gerne stille spørgsmålstegn ved bemærkningerne (side 18) om, at Eksportportalen anvendes 

på frivillig basis ved 50 % af alle eksporter. Det er vores indtryk, at brugen mere er dikteret af 

"nødvendighed" for bl.a. at kunne bestille dyrlæger til direkte transporter.  

De i bemærkningerne lovede forbedringer primo 2013, vil efter vores opfattelse ikke øge brugen af 

portalen til 80 %, men i bedste fald lette hverdagen for de nuværende 50 % ”frivillige” brugere. 

 

Vi vil gerne pege på nogle generelle mangler, som vi mener, må udbedres, før man med rimelighed 

kan forlange "obligatorisk digital indberetning".  

 Fødevarestyrelsen skal kunne håndtere deres, med Eksportportalen tillagte, ansvar for 

overførsel af data til flyttedatabasen, således at sporbarheden er intakt og brugernes kunder 

ikke stilles ringere end ved manuel indberetning.  
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 Eksportportalen skal kunne håndtere udfordringerne ved samlestedernes uendelige 

sammensætninger af læs og genbruge data fra ind-transporterne, så der ikke skal arbejdes i 

flere systemer. 

 Eksportportalen skal genanvende større mængde data, herunder data fra den sidst anvendte 

transport. 

 Der bør ske genanvendelse af data fra de andre systemener, der skal tastes oplysninger i, f. 

eks. data fra TRACES. 

 Systemet skal kunne underbygge modtagelse af data dannet ved genbrug fra brugernes 

øvrige systemer, så erhvervet frigøres for dobbelttastning. 

 Systemet skal kunne håndtere de daglige belastninger, så brugerne ikke oplever konstant 

nedbrud i systemet med unødig arbejde til følge. 

 

Der foreligger ydermere en del konkrete forbedringsforslag til detailemner herunder behovet for et 

ergonomisk eftersyn til forebyggelse af belastningsskader hos brugerne. Vi finder imidlertid ikke, at 

de hører med i dette høringssvar, men de står til rådighed for de teknisk ansvarlige 

 

Vi vil gerne opfordre til, at man forholder sig til en realistisk tidsplan for indførslen af den 

obligatoriske digitale indberetning og lade de øgede krav til brugerne være mødt med nødvendige 

investeringer til, at systemet ikke blot er et elektronisk dokument men et fuldt udbygget digitalt 

system. 

 

Vi står gerne til rådighed med praktisk erfaring og sparring fra brugerne, for hvem systemet skal 

fungere og ikke være en daglig byrde 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Aage Winther Olesen  Lisbet Hommelhoff 

Sammark   ITD 
 

 

 

 

 

 


