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Den XX 2019  

LVK, Claus Heisel og Christian Christoffersen 

Vet-Team ApS, Gerben Hoorneborg 

SvineVet, Pia Conradsen 

Porcus, Johannes Dall 

HyoVet-dk, Jens Strathe og Klaus Hedermann Pedersen 

Danvet, Charlotte Glenting og Anders Mikkelsen 

Ø-Vet, Ken Steen Pedersen 

Svinepraksis.dk, Claus Søndergård 

 

Mail sendt til: danskesvinedyrlaeger@gmail.com 

 

 

 

 

 

Kære alle 

 

Tak for jeres brev af 31. januar 2019.  

 

Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg som en selvfølge går ud fra, at vi deler den 

holdning, at transport af dyr skal foregå på en dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig 

måde, således at der tages behørigt hensyn til dyrene. Danmark har en meget stor 

eksport af grise og derfor har vi også et stort fælles ansvar for, at de grise, der 

sendes ud af landet også er sunde og raske og egnet til transporten.  

 

Derfor indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale den 18. december 2018 om 

styrket kontrol med dyrtransporter. I denne aftale er der også fokus på kontrollen 

af grises transportegnethed. Jeg er dog uforstående over for den kritik, der 

fremsættes i jeres brev. De veterinærfaglige kriterier for vurdering af dyrenes 

transportegnethed er uændrede, ligesom omfanget og indholdet af kontrollen på 

nuværende tidspunkt er uændret.  

 

Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger følger således de samme faglige kriterier for 

vurderingen af transportegnethed som tidligere. Styrelsen har imidlertid skærpet 

opmærksomheden på, at transport af ikke-transportegnede dyr i udgangspunktet 

skal medføre en sanktion. Dette kan opleves som om, at Fødevarestyrelsen har 

skærpet sin vurdering på området, men dette er ikke tilfældet. 

 

Fødevarestyrelsen skal sanktionere, hvis reglerne om transportegnethed er over-

trådt, og hvor der kan placeres et ansvar. Ingen – heller ikke Fødevarestyrelsen – 

har interesse i at aflive raske transportegnede grise.  

 

Det er klart, at vejledning er et vigtigt instrument i myndighedsudøvelsen, og at 

der skal være plads til en konkret vurdering. Det er også min opfattelse, af 

Fødevarestyrelsens dyrlæger anvender vejledningsinstrumentet, når forholdene 

tilsiger det, f.eks. hvis overtrædelserne er bagatelagtige.   
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Det er imidlertid lige så klart, at reglerne om transport af dyr skal overholdes, og at 

overtrædelser skal sanktioneres konsekvent og efter gældende retningslinjer. Den 

nuværende praksis er i overensstemmelse hermed. 

 

Jeg har bedt Fødevarestyrelsen om at sende et uddybende svar til jer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Ellemann-Jensen 


