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Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 743 (MOF alm. del) stillet 

den 26. marts 2020 efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

Spørgsmål nr. 743 

”Fødevarestyrelsen har i notat til ordførerne oplyst, at Fødevarestyrelsen er i dialog med Aarhus 

Universitet om at tilvejebringe det forskningsmæssige grundlag for at fastsætte krav til indvendig 

højde ved transport af levende smågrise under 26 kg. Vil ministeren oplyse, hvornår dette 

forskningsmæssige grundlag er blevet bestilt, samt hvornår det forventes at ligge klar, herunder om 

det forventes at være klar inden sommeren 2020, så det kan indgå som faglig dokumentation for krav 

til transport af levende smågrise under 26 kg i den kommende plan for kontrol af dyretransporter, jf. 

nyheden ”Fødevareministeren forlænger kontrol med dyretransporter til udlandet” fra 15. november 
2019 (https:// mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/foedevareministeren-forlaenger-kontrol-med-

dyretransporter-til-udlandet/)?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, der svarer følgende: 

 

”Der vil blive udarbejdet en ændring til transportbekendtgørelsen, hvor den eksisterende tabel i 

bekendtgørelsens bilag 1 for indvendig højde for grise, udvides til de vægtklasser for grise under 40 kg, 

som er omfattet af rapporten fra The European Food Safety Authority (EFSA) fra 2002. Denne 

bekendtgørelsesændring forventes at blive sendt i høring senest i starten af maj måned og forventes at 

kunne træde i kraft den 1. juli 2020. 

 

I efteråret 2019 påbegyndte Fødevarestyrelsen drøftelser med Aarhus Universitet om at tilvejebringe 

det nødvendige grundlag for at fastsætte krav til indvendig højde ved transport af smågrise, som ikke 

er dækket af nuværende forskning. Forskningsprojektet blev herefter sat på arbejdsprogrammet for 

2020, og Aarhus Universitet er gået i gang med arbejdet.  

 

Arbejdet på Aarhus Universitet indebærer, at der først laves en grundig forberedelse, hvor der udvikles 

et forskningsdesign på et nyt område, og der skal indgås aftaler med landmænd og transportører, som 

vil stille de fornødne grise til rådighed.  

 

Når den metodemæssige og praktiske forberedelse er færdiggjort, forventes det, at der mindst skal 

afsættes 48 uger til at gennemføre kørsler med grise over både korte og lange strækninger. For at 

tilvejebringe et så solidt og validt datagrundlag som muligt, er det planlagt at gennemføre kørslerne 

over to mulige varme perioder og én vinterperiode.   
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Herefter skal der gennemføres databehandling og analyse.  

 

Resultatet af forskningsprojektet forventes derfor tidligst at være tilvejebragt ultimo 2022.  

 

./. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af MOF alm. del spm. 508.” 
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