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Fødevarestyrelsen 

Sendt pr. mail til: 15@fvst.dk 

Cc: meksi@fvst.dk og bebth@fvst.dk 

 

 

22 . juni 2018 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærk-
ningsordning, j.nr. 2018-15-31-00420 

 

DSK takker hermed for muligheden for at kommentere på udkastet til ovennævnte be-

kendtgørelse.  

 
DSK bakker som bekendt op om, at ordningen udvides til også at omfatte slagtekyllinger, 
og ser frem til den forbedrede dyrevelfærd hos de besætninger, der bliver omfattet. 
DSK er også meget tilfreds med, at kravet om opbevaring af dokumentation er ændret fra 2 
til 1 år, som vi har foreslået ved flere tidligere høringer. 
 
Bemærkninger til ny tekst vedr. kyllinger/tilretninger 
 
§1, stk. 3, punkt 4) og 5): For god ordens skyld foreslår vi, at det tydeliggøres, at disse 
definitioner netop gælder besætning (kunne jo også være virksomheder), ved f.eks. i 4) at 
angive ””Egenkontrolprogram i en besætning”: En skriftlig ……” 
 
I kapitel 4 og 5 er formuleringen inkonsekvent, idet der i kapitel 4 angives ”…fersk kød, 
hakket kød, eller tilberedt kød og kødprodukter….” og i kapitel 5 ”…. fersk eller hakket kød 
eller tilberedt kød eller kødprodukter..”. Der bør vel være samme formulering.  
 
I bilag 2 anbefaler vi, at kravene vedr. inde- henholdsvis ude-areal for hver af de tre ni-
veauer tydeliggøres, f.eks. som følger: 

• Niveau 1 der er ikke krav om udeareal 
• Niveau 2 der er ikke krav om udeareal, men hvis et sådant findes, er der krav vedr. 

areal, adgang mv. som angivet nedenfor. 
• Niveau 3 der er krav om udeareal 

Alternativt bør man under niveau 2 punkt 2) og 3) tydeligt angive, at der er tale om enten 
ren indendørs med … krav eller inde- og udeareal med …. krav. 
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Samtidig bør der under Niveau 3 angives tydeligt, at udeareal er obligatorisk. Derudover 
undrer det os, at der ikke indgår en angivelse af udearealet størrelse i forhold til antal kyl-
linger eller lign. 
 
Niveau 1 
Under Niveau 1 punkt 2) skal der vel stå ”…pr. m2 friareal” ligesom i punkt 3). Punkt 3 er i 
øvrigt svær at forstå. Menes der, at selvom man overholder de 38 kg/m2 friareal, så kan 
man ikke dyrevelfærdsmærke, hvis dødeligheden har været mere end det angivne? 
 
Punkt 4) delslagtninger er ikke defineret i § 1, der menes formentlig, at nogle kyllinger i 
flokken slagtes tidligere end de andre?  
 
Niveau 3 
Punkt 3) der vil sikkert være nogle, for hvem procentpoint ikke er letforståeligt. Man kunne 
lige så godt skrive ”Af arealet med vegetation skal mindst 18 % være beplantet med buske 
og/eller tæer og mindst 7 %....” 
 
 
Andre bemærkninger 
 
§ 12, stk. 2 lyder, som om der er ”godkendte produkter”, det er vel produkter fra godkend-
te virksomheder. 
 
DSK har tidligere gjort opmærksom på, at reglen om de mindst 75 % dyrevelfærdsmærket 
kød (§ 13, stk. 3) forhindrer salg af hakket svin og okse, bestående af dyrevelfærdsmærket 
svinekød og økologisk oksekød i den sædvanlige blanding med 50 % af hver. Da det er et 
meget ”stort” produkt, er det ærgerligt, at vi ikke kan mærke det med, at svinekødet er 
dyrevelfærdsmærket. Derfor ser vi gerne, ved næst givne lejlighed, at der indsættes en 
mulighed for, at netop denne blanding kan mærkes.  
 
DSK ønsker også fortsat at, at bekendtgørelsen på længere sigt udvides, således at sam-
mensatte fødevarer, hvori der indgår dyrevelfærdsmærket tilberedt kød og/eller kødproduk-
ter, kan mærkes med oplysning om dette. Det kunne f.eks. være en flæskestegssandwich, 
et pølsehorn, en skinkesalat eller en pizza med skinke. Det har vi beskrevet i tidligere hø-
ringssvar.  
 
I øvrigt vil vi gerne takke for et udkast med markerede rettelser, som gør det meget mere 
overskueligt at gennemgå teksten med henblik på høringssvar. 
 
Såfremt I har behov for en uddybelse af ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte 
os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Jacobsen 
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