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Fødevarestyrelsen har foretaget en større revidering af evalueringen af klippekortordningen
for transport af levende dyr, som den 18. december 2015 er udsendt til høring.
I den forbindelse har DOSO følgende kommentarer:

Generelt
Klippekortordningen trådte i kraft 1.juli 2007 som en national ordning, der har til formål at
sikre bedre dyrevelfærd ved transport af levende dyr. Overtrædelse af visse regler i
dyreværnsloven og transport bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 2009, fører til et klip.
DOSO finder, at de omhandlede syv parametre er vigtige og af stor betydning for
dyrevelfærden i forbindelse med transport af levende dyr. Endvidere finder vi, at den
tilknyttede indførelse af klippekortordningen er et væsentligt tiltag, som sikrer så god
dyrevelfærd som muligt i forbindelse med de omhandlede transporter.

Evalueringen
A. Har ordningen nedsat antallet af konstaterede overtrædelser?
DOSO noterer sig, at der er en væsentlig nedgang i antallet af konstaterede overtrædelser. Det
er DOSO’s opfattelse, at klippekortordningen er et væsentligt yderligere incitament for
overholdelse af transportreglerne.
B. Har ordningen haft en præventiv effekt?
Under henvisning til den ovenfor nævnte nedgang i antal af konstaterede overtrædelser finder
DOSO , at der har været en præventiv effekt.
Rigsadvokaten har i meddelelse nr. 2/2008 indskærpet overfor politikredsene, at afgørelser i
sager vedrørende overtrædelse af transportreglerne skal indberettes til FVST. Dette har ikke
konsekvent været fulgt, og administrationen af reglerne samt evalueringen er således blevet
vanskeliggjort, hvilket DOSO finder særdeles beklageligt. DOSO opfordrer således de
relevante myndigheder til at sikre et bedre samarbejde.
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DOSO noterer sig, at Fødevarestyrelsen oplyser, at man ikke har kunnet vurdere om
klippekortordningen har haft en præventiv effekt. DOSO bemærker endvidere, at antallet af
klip fra 2010 til og med 2013 er nogenlunde konstant på ovennævnte niveau, som er
betydeligt lavere, end før klippekortordningen blev indført.
C. Er ordningen diskriminerende overfor danske chauffører?
DOSO noterer sig, at udenlandske chauffører ved udelukkelse fra det danske område går glip
af et ikke ubetydeligt marked med transport fra Danmark af over 10 millioner svin og 43
millioner fjerkræ årligt (2013- tal).
DOSO noterer sig videre, at ingen danske chauffører eller transportører i perioden har fået
frataget kompetencebevis eller autorisation. DOSO finder derfor ikke, at erhvervets påstand
om, at klippekortordningen har diskrimineret danske chauffører og transportører, er
dokumenteret.

Konklusion
DOSO opfordrer til, at klippekortordningen fortsættes, samt at samarbejdet mellem
politiet og Fødevarestyrelsen fsa. dataudveksling styrkes.
Med venlig hilsen
Peter Mollerup
Formand

Birgith Sloth
Konsulent

	
  
Anima,	
  Dansk	
  Dyreværn	
  Århus,	
  Dyrenes	
  Dags	
  Komité,	
  Dyrenes	
  Venner,	
  
Dyreværnet-‐Værn	
  for	
  Værgeløse	
  Dyr,	
  Hundens	
  Tarv,	
  Husdyrenes	
  Vel	
  Fyn,	
  Inges	
  Kattehjem,	
  Kattens	
  Værn,	
  	
  
Nyt	
  Hesteliv,	
  Svalen,	
  World	
  Animal	
  Protection-‐Danmark,	
  
Als	
  og	
  Sundsveds	
  Kattefond,	
  Sønderjyllands	
  Dyreværnsforening,	
  
Danish	
  Friends	
  of	
  Animals,	
  Dankas	
  Animals,	
  Dyrenes	
  Alliance,	
  Dyrenes-‐SOS,	
  Fair	
  Dog,	
  Hestens	
  Værn,	
  	
  
Pindsvinevennerne	
  i	
  Danmark,	
  De	
  Vilde	
  Delfiner.	
  
-‐	
  	
  
	
  

