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Til Fødevarestyrelsen  

Høring over forslag fra Kommissionen til forordningen, Europaparla-

mentet og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre offentlige 

aktiviteter udført med henblik på at sikre korrekt anvendelse af regler 

for fødevarer, foder, dyresundhed, dyrevelfærd, plantesundhed, plante-

formeringsmateriale, plantebeskyttelsesprodukter m.v. (Kontrolfor-

ordningen) (J.nr.: 2013-34-221- 01757/HEE/NAMAR/JKJ/ARA) 

 
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har haft ovenstående forslag til 
kontrolforordning i høring og har følgende høringssvar: 

Det er vores opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at forenkle og modernisere lov-

givningen, herunder at etablere en enkelt lovgivningsramme for hele fødevarekæ-

den.  

Specifikt anser vi dannelse af EU-referencecentre, der yder videnskabelig og tek-

nisk ekspertbistand til udvikling og anvendelse af de dyrevelfærdsindikatorer, 

gennemfører kurser og bidrager til formidling af forskningsresultater og tekniske 

innovationer, for at være nyttigt for korrekt anvendelse og håndhævelse af EU-

lovgivningen vedrørende dyrevelfærd.  

 

Beskrivelsen af referencecentrene og de tilknyttede opgaver i artikel 95 og 96 er 

fyldestgørende og dækkende for opgaven, som vi ser den. Vi kan oplyse, at Insti-

tut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet allerede i al væsentlighed besid-

der den ekspertise, der er nødvendig for at kunne tjene som referencecenter. Vi 

har erfaring indenfor basal og anvendelsesorienteret forskning, undervisning og 

myndighedsrådgivning knyttet til husdyrvelfærd og har netop etableret en ny ma-

steruddannelse i vurdering af husdyrvelfærd. Vi indgår derfor gerne i et referen-

cecenter.  

 

Høringssvaret er forestået af  temakoordinator for bæredygtig husdyrproduktion, 

seniorforsker Karin Hjelholt Jensen med bidrag fra sektionsleder Jan Tind Sø-

rensen, sektionsleder og professor Lene Munksgaard og institutleder Klaus Lønne 

Ingvartsen, alle fra Institut for Husdyrvidenskab.  
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Med venlig hilsen 

 

Karl Tolstrup 
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Kopi til : Center for Innovation 

 


