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Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar over bekendtgørelse om betaling for kontrol 
af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har modtaget høring over ovennævnte bekendtgørelse og 
ønsker i den forbindelse særligt at udtrykke sin støtte til gebyrfinansiering af den styrkede 
kontrolindsats vedrørende dyretransporter (øget synstid mv.). 
 
Sikring af kvalitet og arbejdsvilkår 
For at for at reducere tidspresset og højne kvaliteten af kontrollen, foreslår DDD, at man ændrer 
afregningsstrukturen, så transportøren betaler per synet dyr i stedet for per tidsforbrug. Alternativt 
at der i stedet betales for hver påbegyndte halve time.  
Ydermere foreslår DDD, at der pålægges et ekstra gebyr, hvis der skal bruges tid på at skrive rapport 
på afviste dyr eller sanktioneres.  
 
Således ser DDD, at man i højere grad kan beskytte embedsdyrlægerne mod unødige konflikter i 
deres daglige interaktioner med eksportørerne vedrørende tidsforbrug. 
 
Undersøgelse viser udfordringer med arbejdsmiljøet i kontrollen 
DDD gennemførte ultimo 2018 og igen i november 2019 en undersøgelse blandt embedsdyrlægerne 
ansat i de veterinære enheder. DDDs undersøgelse fra 2019 viser, at halvdelen af embedsdyrlægerne 
oplever, at de i indsatsperioden ikke har haft den fornødne tid til sagsbehandling og dokumentation i 
forbindelse med sanktionering. Den eskalerende myndighedsudøvelse medfører flere sanktioner, men 
embedsdyrlæger oplever, at der ikke er taget tilstrækkeligt højde for dette i planlægningen af 
arbejdstiden. 
 
Begge undersøgelser viser endvidere, at embedsdyrlægerne ofte føler sig pressede i 
arbejdssituationerne som følge af den nuværende takseringsmetode ved almindelig eksportkontrol. 
DDD ser det som et stort problem, at vores medlemmer oplever et stigende pres fra 
transportørerne -  både i forhold til at få afsluttet kontrollen inden for normal arbejdstid, og 
samtidigt et øget pres, for at nå en afslutning inden for et kvarter. Det bemærkes i den forbindelse, at 
man i teksten har udeladt ordet ”påbegyndt”, som ikke i sig selv modvirkede presset, men dog gav 
medlemmerne lidt mere arbejdsro i perioden. 
 
Arbejdstid bør aftales ved forhandlinger 
Helt principielt mener DDD dog, at fastsættelse af arbejdstid, –aflønning og andre vilkår i 
overenskomsten bør ske ved forhandlingsbordet. Vi generelt mener, at en fastlæggelse af dette i 
bekendtgørelsen, med et ønske om at gøre dette arbejde omkostningsneutralt for Fødevarestyrelsen, 
er indgribende i den danske model, og sætter begge parter i en vanskelig forhandlingssituation. 
 
Med venlig hilsen 
Karin Melsen, Fagpolitisk konsulent 
km@ddd.dk 
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