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Høsterkøb den 12. januar 2013
Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin
J.nr.2012-15-2301-01108

Som svar på brev af 21. december 2012 skal DOSO komme med følgende bemærkninger til
lovforslaget:
DOSO støtter, at § 12 i lov om udendørs hold af svin fastsætter, at alle svin på over 2 uger
skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde, da det er afgørende for
svins velfærd, at de altid har adgang til frisk drikkevand.
DOSO anerkender endvidere, at det kan være problematisk for landmænd med svin på friland
i praksis at sikre den permanente adgang til vand i perioder med frost om vinteren, og vi er
opmærksomme på, at netop denne problematik kan få landmænd til at fravælge at holde svin
på friland. Dette vil være både uheldigt og ærgerligt, da udendørs hold af svin netop giver
smågrise, slagtesvin og søer langt bedre muligheder for at udøve deres naturlige adfærd i
forhold til indendørs svineproduktion. På den baggrund er DOSO enig i forlængelsen af
revisionsperioden i § 18a til 2014-2015. DOSO opfordrer dog samtidig til, at der udover
undersøgelser af søers vandbehov om natten i perioder med frostvejr, også igangsættes
initiativer, der kan udvikle simple og driftsikre vandingssystemer til svin på friland, som også
fungerer i perioder med frostvejr.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Pernille Fraas-Johnsen
Kampagnechef for landbrugsdyr, WSPA
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