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Hermed følger besvarelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af spørgsmål nr. 1366 (Alm. 

del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Spørgsmålet er stillet den 10. maj 2021 efter ønske fra 

ikkemedlem af udvalget (MFU) Pia Kjærsgaard (DF).  

Spørgsmål nr. 1366 

”Vil ministeren oplyse; 1) hvor mange kvæg og heste Molslaboratoriet har haft hvert år siden 2016, 2) 

hvor mange af de dyr der hvert år er blevet taget ud, 3) hvad der er sket med de dyr, der er blevet taget 

ud, og 4) hvor længe det enkelte dyr har været på Molslaboratoriets arealer?”  

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet Fødevarestyrelsen, som oplyser:  

 

”Alt kvæg i Danmark er identificeret med et unikt dyrenummer og registreret i det Centrale 
Husdyrbrugsregister (CHR), og enhver hændelse (fødsel, flytning, død, slagtning) skal registreres i CHR 

af ejeren af dyrene. Ved enhver flytning af dyr, både levende og døde, skal både afsender og modtager af 

dyrene indberette hændelsen til CHR. Oplysningerne er offentligt tilgængelige på chr.fvst.dk, hvor det 

er muligt at trække en besætningsliste og identificere, hvilke dyr der har befundet sig på hvilke 

ejendomme hvornår.  

 

Ud fra disse besætningslister kan Fødevarestyrelsen oplyse følgende om dyreholdet på Molslaboratoriet 

(CVR 29073910, CHR nummer 72760). Nedenstående opgørelse omhandler kun kvæg:  

 

Periode Antal dyr (kvæg) i alt pr. år  Antal dyr (kvæg) flyttet fra stedet pr. år 

2016 58 

29 (levebrug*) 

16 (slagtet) 

1 (død/aflivet) 

2017 22 0 

2018 32 0 

2019 46 3 (døde/aflivet) 

2020 43 
18 (levebrug) 

10 (døde/aflivet) 

2021 (frem til 20. 

maj 2021) 
15 1 (levebrug) 
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       *Flytning af dyrene til andre kvægbesætninger.  

 

Der er pr. 18. maj 2021 registreret 14 dyr (kvæg) på CHR 72760. Om de 14 dyr kan oplyses, at to dyr er 

født på stedet i 2017, og 12 dyr er født på stedet i 2019.  

 

For de øvrige dyr (kvæg) på Molslaboratoriet, der er blevet flyttet væk siden 2016, er det opgjort, hvor 

længe dyrene har befundet sig på stedet:  

 

Antal dage Antal dyr, som har opholdt sig i perioden 

101 - 200 4 

201 - 300 11 

301 - 400 2 

401 - 500 2 

501 - 600 11 

601 - 700 6 

701 - 800 10 

801 - 900 1 

901 - 1.000 3 

1.001 - 1.100 4 

1.101 – 1.200 1 

1.301 – 1.400 2 

1.601 – 1.700 3 

1.801 – 1.900 2 

1.901 – 2.000 1 

2.001 – 2.100 2 

2.401 – 2.500 3 

2.501 – 2.600 2 

2.801 – 2.900 1 

2.901 – 3.000 1 

3.201 – 3.300 1 

3.601 – 3.700 1 

3.801 – 3.900 2 

4.301 – 4.400 1 

4.701 – 4.800 1 

 

Der findes ikke et centralt myndighedsregister, hvor hesteejere er forpligtede til at registrere deres heste 

på det sted, hvor dyrene befinder sig. Derfor kan Fødevarestyrelsen ikke svare på den del af spørgsmålet, 

som vedrører heste. Der er dog vedtaget nye EU-regler for registrering af heste, hvilket betyder, at 

Fødevarestyrelsen fremadrettet skal registrere alle steder, hvor der holdes heste, samt registrere de 

enkelte heste med deres unikke dyrenummer i CHR.”  
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Rasmus Prehn 

 

/ 

 

 

Per Krogsgaard Preisler Christiansen 

 


