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Høsterkøb den 29. november 2012

Vedr.: Høring over bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er
beskæftiget i minkfarme, samt af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af
pelsdyr i pelsdyrfarme

DOSO skal som udgangspunkt bemærke, at vi finder det positivt, at der indføres krav
om uddannelse til personer, der beskæftiger sig med pelsdyravl.
Nærværende udkast til bekendtgørelse giver dog anledning til en række
betænkeligheder og vil ikke i sin nuværende form udgøre en tilstrækkelig forbedring
på dette område.
Kap. 2 §3 stk 1.
Foretages den praktiske del af undervisningen på en minkfarm, der har modtaget
indskærpelser eller påbud vil en sådan mesterlærer videreføre dårlig praksis. Farme,
der har modtaget politianmeldelser, bør ikke kunne varetage den praktiske
undervisning - uanset om de har en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale.
Kap. 2 §3 stk 4
Det bør præciseres, at den teoretiske uddannelse skal gennemføres, inden det praktiske
arbejde påbegyndes.
Kap. 2 §3 stk 5
Denne mulighed for dispensation gør, at bekendtgørelsens formål delvis forspildes.
Det er DOSOs formodning, at dette vil medføre, at langt hovedparten af alle
besætningsejere ikke behøver gennemføre et uddannelsesforløb. De mange
indskærpelser, påbud og politianmeldelser, der har været resultatet af kontrol af
minkfarme i de senere år, bekræfter at en grundlæggende uddannelse er nødvendig. I
lyset af dette anser vi kravet om en langt kortere efteruddannelse for utilstrækkelig.
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Da der ikke er nogen dokumentation for, at de nævnte uddannelser til
landbrugsassistent eller dyrepasserassistent indeholder et tilsvarende antal
undervisningstimer og afsluttende prøve ang. minks velfærd, bør disse ikke give
mulighed for dispensation. Øget uddannelse bør ses som en specialisering, der vilDOSO
komme såvel medarbejder som dyr til gode. De foreslåede muligheder for
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minkbesætninger med dårligere uddannede medarbejdere.
Kap. 2 §5 stk 2
Det er forståeligt at give dispensation for elever under uddannelse. Ovenstående
indvendinger om dispensation for personer med visse uddannelser (landbrug- og
dyrepassersassistent) uden dokumentation for, at pågældende uddannelse rummer
samme antal timer og prøver, som nærværende bekendtgørelse fordrer af andre anser
vi som utilstrækkeligt.
At give dispensation fra uddannelse til ægtefæller og børn af minkavlere er en total
tilsidesættelse af alle relevante krav om et uddannet og vidende personale og må anses
som uacceptabelt. At viden skulle formidles gennem uformel indlæring i
pelsdyravleres savner ethvert belæg.
Kap. 2 §6
Det bør præciseres, hvilket formelle kvalifikationer en underviser bør have. Ellers
bliver det faktisk op til landbrugsskoler, eller sågar branchen selv at vurdere
normativt, hvilke personer der er kvalificeret til at varetage undervisning i pleje af
mink. Det er langt fra sikkert, at disse skolers normer vil afspejle intentionen med
denne lov og føre til et passende beskyttelsesniveau for dyrene.
Fastholdes dette bør der i det mindste foretages en udelukkelse af personer, der i
forbindelse med drift af landbrug tidligere har modtaget indskærpelser, påbud eller
politianmeldelser. Ellers vil man risikere at reproducere eksisterende problemer
gennem undervisningen, hvorved disse vil blive desto vanskeligere at løse, da de nu er
formaliseret gennem undervisning.
At tillade brancheforeninger at afholde kurser er i modstridt til § 15, der søger at
forhindre, at personer med interessekonflikter varetager undervisning. Det bør derfor
ikke være muligt for folk med økonomisk interesse i pelsdyravl at varetage
undervisning.
Kap. 2 §6 stk 4
Kursusbeviser bør registreres i en offentlig database, som kan krydstjekkes af
kontrolmyndigheder. Da ophørte udbydere af uddannelser jf § 19 stk 2. vil skulle
videreformidle lignende oplysninger til opbevaring hos Fødevarestyrelsen bør dette
gøres til fast praksis i et IT-system, der giver minimalt ressourceforbrug.
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Kap. 2 §24
DOSO mener ikke, der bør gives mulighed for at erstatte uddannelse med praktisk erfaring.
Erfaring er ikke ensbetydende med best practise og derfor bør alle modtage undervisning.
Ikke mindst set i lyset af de mange indskærpelser og påbud, der i de seneste år er givet til
danske pelsdyrfarme omkring aflivningsudstyr.

Kap. 2 §27
DOSO mener, at enhver overtrædelse af loven om dyrebeskyttelse, der har ført til bøde eller
fængselsstraf bør medføre en udelukkelse fra mulighed for at modtage kompetencebevis i 3
år.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Joh Vinding
Kampagnechef Anima
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