Fødevarestyrelsen
Mail til 15@fvst.dk
Cc: bebth@fvst.dk
København, 09.08.2019

Høring vedr. bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (Dyrevelfærdsmærket) og autorisationsbekendtgørelsen
j.nr. 2019-15-31-00047/2019-28-31-00051
Dyrevelfærdsmærket
Med henvisning til høring med følgebrev af 19.07.2019, fremsendes her bemærkninger fra
DSK.
DSK glæder sig over, at Dyrevelfærdsmærket nu udvides til også at omfatte kalve- og oksekød samt mejeriprodukter. Som bekendt har DSK været med i arbejdet med at udarbejde
kriterierne helt fra starten af ordningen, og også nu vedr. slagtekvæg- og malkekvægbesætninger. Som vi også har tilkendegivet tidligere, ved brev af 24. maj og mail af 11. juli, er
vi enige i kriterierne.
Vi savner dog fortsat svar på vores spørgsmål om, hvorvidt sammensatte produkter, såsom
sandwich med dyrevelfærdsmærket skinke og ost og produkter såsom is og tzatziki vil
kunne mærkes, hvis de i øvrigt overholder kravene i § 21 stk. 4. Der er i forhold til tidligere
bekendtgørelse tilføjet ”færdigretter”, men det er ikke nærmere defineret, og en sandwich
er vel næppe en færdigret, og mon is og tzatziki er mejeriprodukter? Samtidig optræder betegnelsen ”fremstillede mejeriprodukter”, hvilket ikke er et begreb, vi sædvanligvis bruger
eller forstår. I princippet er alle de produkter, vi taler om, vel fremstillet.
Der er tilsyneladende gået noget galt i nummereringen af kapitler i indholdsfortegnelsen, da
kapitel 3 optræder to gange, og nummereringen ikke er ens i indholdsfortegnelsen og inde i
teksten. Derudover stemmer teksten for de enkelte afsnit i indholdsfortegnelsen og inde i
teksten ikke overens.
Dyrevelfærdsmærket skrives på skift med stort og lille d, se eks. § 25. Det skal vel være
Dyrevelfærdsmærket, når det er et navneord, og dyrevelfærdsmærket, når det er et verbum/tillægsord?

De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk
CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313

I § 2 punkt 9) defineres en kalv som et dyr på indtil 6 måneder. Der stemmer ikke med reglerne om mærkning af okse- og kalvekød, idet en kalv her er op til 12 måneder.
I § 2 punkt 23) henvises til økologiforordning 2007/834, er den ikke afløst af 2018/848?
Når det, ifølge § 5, er muligt at have dyr af forskellige niveauer i samme besætning, bør
man vel i teksten angive niveau/niveauer (ental og flertal), når niveau omtales.
Vedr. dokumentation er der ændret fra ”..skal opbevare mindst 1 år” til ”…opbevare i et
år”. Vi opfatter den nye formulering som en stramning, idet man således skal opbevare 1 år
hverken mere eller mindre, hvorimod mindst 1 år giver virksomhederne mulighed for at
kassere dokumentationen på et valgfrit tidspunkt efter 1 år. Vi opfordrer derfor til at beholde formuleringen ”mindst 1 år”.
I § 19 ville det være nyttigt, at det var helt klart, hvorvidt det er de enkelte produkter, der
skal godkendes, eller om det er den danske virksomhed, som får en godkendelse, og dermed kan indføre produkter, som overholder reglerne.
I § 22 angives, at Dyrevelfærdsmærket må bruges i forbindelse med oplysning og undervisning. Det er ikke nævnt, at det må bruges i reklamer mv, hvilket fremgår af designmanualen. Vi foreslår derfor, at det specifikt fremgår i bekendtgørelsen, at anvendelse, som ikke
er på selve produkterne, men f.eks. er markedsføring og generel reklame, er tilladt i henhold til designmanualen (så det ikke kun drejer sig om oplysning og undervisning).
I bilag 4 vedr. malkekvægsbesætninger er der under niveau 3, punkt 4) angivet undtagelser vedr. handyr over ni måneder samt tyre over 12 måneder. Det er vel en fejl? Det ser
ud, som om teksten er kopieret fra slagtekvægbesætninger.
Vi har derudover en del bemærkninger til den sproglige fremstilling i bekendtgørelsesudkastet. Da vi ikke har kunnet få en udgave af dokumentet i en form, som vi kan tilføje bemærkninger i elektronisk, har vi i stedet anført en del forslag til sproglige rettelser i hånden
og vedlægger en scanning af dette, se bilag.
Autorisationsbekendtgørelsen
DSK har ingen bemærkninger til udkastet til ændring af autorisationsbekendtgørelsen.
Vi håber, I kan bruge vores forslag. Hvis vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, er
I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen.
Kirsten Jacobsen
Se bilag
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