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Høring om ændrede logbogstakster 

 

SamMark og ITD har modtaget Fødevarestyrelsens høring vedrørende bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport. 
 
Vi skal indledningsvist beklage, at vi igen kan konstatere, at fødevarestyrelsen udsender en høring 
med en svarfrist på alene 6 dage, og på noget så væsentligt som en takststigning på hele 36 %. Det 
er meget svært foreneligt med Fødevarestyrelsens vision om at fremstå erhvervsvenlige. 
 
Hvis høringen alene omfattede spørgsmålet om, hvorvidt vi er for eller imod en takststigning på 
36%, vil vi klart udtrykke at vi absolut er imod en sådan stigning.  Dertil kommer at for en trængt 
branche er en stigning på 36% på en omkostningspost en særdeles uønsket udfordring og særligt 
med et så kort varsel.  
 
Det forekommer ikke rimeligt og antyder mangel på rettidig omhu, at styrelsen har oparbejdet et 
så stort underskud på et enkelt område, inden man justerer taksterne. Efterspurgt oplyser 
Økonomichef Jon Simonsen, at det handler om et historisk underskud på 1 million og desuden et 
forventet yderligere underskud på 1,6 million for behandling af logbøger i 2015. Det forekommer 
ikke rimeligt at underskuddet bliver så stort inden man justerer gebyrerne. Ikke alene er det 
uforsvarlig sen tilretning af taksterne, men de forhøjede takster kan også tænkes at ramme nogle 
virksomheder som slet ikke har noget med underskuddet at gøre og vice versa. 
 
Som direkte kommentar til de foreslåede gebyrer sætter vi spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt 
at have samme gebyr på førstegangs- og gentagelses-logbøger jf. § 33 stk. 1 og 2 og § 33A stk. 1 og 
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2. 

2, forudgående kontrol. Umiddelbart må en gentagelseslogbog være hurtigere at kontrollere end 
en 1. gangs logbog. 
 
I høringsmaterialet angives der ingen konkret forklaring på hovedårsagerne til det oparbejdede 
underskud. Efterspurgt oplyses dog at underskuddet bl.a. skyldes omkostninger til et nyt IT-
system, som man forventer fremadrettet vil give besparelser på gebyrordningen. Da vi ikke ved 
hvilket system det drejer sig om og tilliden i forvejen er begrænset med hensyn til 
Fødevarestyrelsens kvalitet på IT-systemer, må vi udtrykke stor skepsis vedrørende de anvendte 
midler.  
  
Med baggrund i det udsendte høringsmateriale og ovenstående kommentarer, vil vi gerne 
bestride, hvorvidt der i det hele taget i dette tilfælde er tale om en høring. Det udsendte 
høringsmateriale indeholder ikke noget relevant baggrundsmateriale, og vi er derfor uden reel 
mulighed for at forholde os til de foreslåede takster, og hvorvidt de aktiviteter underskuddet er 
oparbejdet ved overhovedet kan gebyrpålægges. 
 
Uagtet at fødevarestyrelsen forestiller sig, at ændringen skal træde i kraft 1. januar 2016, må vi på 
det kraftigste anmode om en reel høring indeholdende relevant information. 
 
 

Venlig hilsen 

 

Aage Winther Olesen Lisbet Hommelhoff   
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