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6. december 2020 
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FVST jnr. 2020-45-31-00208 
 
 
 

Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar på høring over bekendtgørelse om betaling 
for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 
 
Den Danske Dyrlægeforening stiller sig positiv over for, at man foretager en revidering af 
bekendtgørelsen med hensyn til takster, og at disse i øvrigt sker i overensstemmelse med udviklingen 
i priser og lønninger under henvisning til Finansministeriets satser. 
 
Det er samtidig vigtigt for DDD at gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på, at de satser, som fremgår 
af bekendtgørelsens § 29 og § 30, ifølge DDD ikke vil kunne imødekomme den honorering, som vil 
kræves for at kunne tilbyde arbejdskraft fra medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes 
Arbejdsgiverforening (DA) med henblik på at varetage opgaver for Fødevarestyrelsen. 
 
DDD henstiller derfor til Fødevarestyrelsen, at denne sikrer en afregningsmodel, der medfører en 
tidssvarende honorering, som kan modsvare det beløb, det koster at ”frikøbe” arbejdskraft fra 
praksis i forbindelse med opgaver, der falder ind under § 29 eller § 30. Arbejde, der udføres under § 
29, bør således fx afregnes med en model tilsvarende § 30 stk. 2. 
DA stiller i den forbindelse krav om 1200 kr. i omsætningstab pr. time, hvis der skal anvendes 
dyrlæger, som er ansatte i en DA-virksomhed. 
 
Konkrete forslag til takster som anført under § 29 og § 30 stk. 2 fremgår af bilag 1. 
 
DDD stiller sig gerne til rådighed for uddybning af ovenstående og indgår gerne i en dialog med 
Fødevarestyrelsen om emnet. 
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på mail km@ddd.dk og tj@ddd.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen                                        Tina Helena Dahlmann Jordt 
Fagpolitisk konsulent, Cand.med.vet       Forhandlingskonsulent, Cand.jur 
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Bilag  
 
Forslag til takster vedrørende opgaver under § 29 
 
Kl. 06-17: 416 ADO løn + 1200 DA tab + 200 befordring = 1820 kr.   
Kl. 17-22: 624 ADO løn + 1200 DA tab + 300 befordring= 2124 kr.  
Kl. 22-06: 832 ADO løn + 1200 DA tab + 300 befordring = 2332 kr. 
 
Forslag til takster vedrørende opgaver under § 30 stk. 2 
 
Kl. 06-17: 416 ADO løn + 1200 DA tab + 200 befordring = 1820 kr. 
Kl. 17-22: 624 ADO løn + 1200 DA tab + 300 befordring= 2124 kr. 
Kl. 22-06: 832 ADO løn + 1200 DA tab + 300 befordring = 2332 kr. 
  
  


