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Jan Winum Povlsen  
Læborgvej 66    
6650 Brørup

CVR-nr.: 12735286
CHR-nr.: 45213
Besætningsnr.: 45213-1211

J.nr. 2017-11-81-04842
Ref. JEVA
Dato: 10-07-2017

Dispensation, sælger

Afgørelse om dispensation fra reglerne om flytning af kvæg fra det høj-
prævalente område jf. bekendtgørelse 537 af 1/6-16 0m salmonella  hos 
kvæg.

Ved-E-mails  fra den 06/07-17 m.m. har Fødevarestyrelsen modtaget din  ansøgning 
om dispensation til at flytte 1 avlstyr (45213-00994) fra Chr. 45213 på  ovenstående 
adresse i det højprævalente område til Chr. 29132 Johan Christensen, Grønkærvej 71, 
8981 Spenstrup.

Afgørelse

Fødevarestyrelsen meddeler dig dispensation til at flytte det omtalte kreatur under 
følgende vilkår:

Såfremt sælgers besætning kommer i Salmonella- status 2 eller 3 inden dyret er flyt-
tet, vil denne dispensation automatisk blive annulleret.

Der er i afgørelsen lagt vægt på:

At sælgerbesætningen har været i status 1 i længere tid (siden 10-01-2006).

At der er tale om salg fra en ren kødkvægsbesætning.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, in-
den 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Hvis du ønsker at klage, kan du gøre det 
digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) 
eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Oplys ven-
ligst journalnummer på dette brev.

Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager der mod-
tages efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet.

En klage giver som udgangspunkt ikke afgørelsen opsættende virkning. Det betyder, 
at du skal rette dig efter afgørelsen.
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Du kan dog ansøge Fødevarestyrelsen om, at klagen gives opsættende virkning. Føde-
varestyrelsen vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virk-
ning og hurtigst muligt meddele dig afgørelsen af dette spørgsmål.

Anvendelse af persondata:

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen, 
bl.a. oplysninger om navn og adresse, jf. persondatalovens §§ 28 og 29. Du kan finde 
reglerne i persondataloven her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Al-
le%20publikationer/2012285.pdf Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at person-
dataloven ikke omfatter juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber og 
lignende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Kopi af dette brev er sendt til SEGES.

Med venlig hilsen

Jesper Valbak


	3611311

