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Høsterkøb den 1. februar 2016

Vedr.: ’Notat om formandskabets arbejdsprogram for 2016’
DOSO støtter helhjertet formandsskabets vilje til at etablere en EU dyrevelfærdsplatform.
Adskillige af de problemer, som samfundet slås med er landbrugsrelaterede og skyldes
uhensigtsmæssige og dyrefjendtlige produktionsmetoder. En EU-platform med fokus på
dyrevelfærd kan få positiv betydning, der rækker langt ud over velfærd for det enkelte dyr.
Hvis klimasmart landbrug skal blive meningsfuldt, skal både forebyggelse og tilpasning
indgå i begrebet. DOSO er af den opfattelse, at landbruget kan påtage sig sin del af ansvaret
for forebyggelse ved at reducere omfanget af husdyrproduktionen og omlægge til produktion,
som er forebyggende og tilpasset klimaændringer.
DOSO støtter det fortsatte arbejde med forenkling af landbrugspolitikken, som sammen
med udvikling nye markeder, kan medvirke til udvikling af hensigtsmæssige
produktionsmetoder og forretningsmodeller, der støtter folkesundhed og etisk, økonomisk,
miljø- og klimamæssigt bæredygtige landbrug.
DOSO mener, at Nederlandenes planer om at vedtage rådskonklusioner om
antibiotikaresistens er et positivt første skridt på vejen til erkendelse af problemet og dets
oprindelse. Dyrenes velfærd og menneskers sundhed kompromitteres af det intensive
husdyrholds produktionsmetoder, der fremprovokerer resistente bakterier.
DOSO støtter et permanent forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktion. Vi opfordrer
til, at EU indfører forbud imod import af klonede dyr og produkter fra klonede dyrs afkom
samt forbud mod import af sæd og embryoner fra klonede dyr.
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DOSO støtter arbejdet med en ny Økologiforordning. Økologi skal også af hensyn til
dyrene have en fremtrædende placering i den fælles landbrugspolitik. Medlemslandene og
kommissionen skal støtte forordningen finansielt og politisk. Midler til forskning og innovation
(EU Horizon 2020) skal øremærkes til økologi.

	
  

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent, Anima
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