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Høringsvar til høring over Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om
forskningsbaseret myndighedsbetjening; oplæg til temaområder for aftalen med Aarhus
Universitet.
Overordnet noterer DOSO sig med glæde den mere holistiske tilgang, samt at dyrs naturlige
adfærd og behov er sat i fokus.
DOSO har følgende specifikke kommentarer:
Side 6, 2 Ansvarlig forvaltning af naturressourcer, 1.afsnit 2. linje
Det forslås at ordet ”biodiversitetsmæssige” indføjes i tråd med de tanker og informationer,
der allerede ligger i dokumentet, herunder fokus på at bevare biodiversiteten af hensyn til
kommende generationer:
”…vigtige funktioner, herunder erhvervsmæssige, biodiversitetsmæssige og rekreative….”
3.afsnit, 3. linje
Ligeledes i samme tråd foreslås, at ”og biodiversiteten” indføjes:
””…effekter på ressourcerne og biodiversiteten samt at gennemføre….”
2.2 Fødevareproduktion og bioressourcer
2.2.1 Forskning, side 8, 2. afsnit, 1. linje
Det forslås at ”bevarelse” indføjes:
”Videnopbygning om bevarelse, karakterisering og dokumentation…”
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Dette vil være i tråd med, at det under 2.2.2. fremgår, at forskerne
skal rådgive myndighederne om bevarelse af de genetiske ressourcer.
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2.3 Landskab, natur og biodiversitet
2.3.1 Forskning, side 8, 2.afsnit, 3.linje
DOSO foreslår at ”og andre tiltag” indføjes:
”…samt høstteknologi og andre tiltag til beskyttelse af vildt.”
DOSO finder, at skader på vildt i forbindelse med høst, så vidt muligt skal undgås, og at dette
kan ske ved forbedret teknologi, men også ved øget viden om, hvor og hvornår potentielle
konfliktområder findes og at denne viden benyttes til f.eks. valg af andre egnede afgrøder,
som høstes, senere på sæsonen, hvor første sårbare del af yngletiden er overstået.
2.3.2 Myndighedsbetjening, side 8, 2. afsnit
DOSO finde det overordentlig vigtigt at fokusere på bifangst i forbindelse med fiskeri, og
hvorledes denne bedst kan undgås, ligesom det er vigtig at undersøge effekten af
afværgemekanismer, herunder pingere i forhold til marsvin. I den forbindelse skal vi dog
påpege, at det er vigtigt ikke kun at fokusere på, om pingerne reducerer antal bifangne
marsvin, men at man tillige indtager undersøgelse af betydning af, at man evt. skræmmer
marsvinene bort fra vigtige fødesøgningsområder.
3. Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner side 11, 1.
afsnit, 1. linje
Det forslås, at ”dyrevelfærd” indføjes:
”Både den målte og oplevede kvalitet, dyrevelfærd, sikkerhed og sundhed af fødevarerne er af
stor betydning for samfundet, forbrugerne og for fødevareerhvervenes salg og eksport”
Med venlig hilsen
Peter Mollerup
Formand for DOSO

Birgith Sloth
Konsulent for DOSO
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