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Høsterkøb den 19. november 2012
Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger (J.nr. 2012-15-2301-0130/HETA)
Som svar på henvendelsen skal DOSO komme med følgende bemærkninger:
DOSO kan tilslutte sig ændringerne under forudsætning af, at
1. Dataindsamlingen omfatter både lette og svære skuldersår, og at det sikres, at begge
sider af soen tjekkes for skuldersår. Ofte sidder skuldersået af naturlige årsager på
den side, som soen ligger på.
2. Dataindsamlingen omfatter søer i alle staldafsnit, dvs. både farestie
aflastningsstier/sygesti, løbeafdeling og drægtighedsstald, så det sikres, at alle søer
bliver undersøgt for skuldersår, og søer med skuldersår udenfor farestalden og
sygestier også kommer med i dataindsamlingen.
3. Dataindsamlingen gennemføres i den periode, hvor risikoen for skuldersår er størst,
og da det er kendt, at risikoen for skuldersår er størst i om sommeren, hvor det er
varmt, er det helt afgørende, at dataindsamlingen gennemføres i denne periode (fra
1. maj til 1. oktober). Registrering af skuldersår i vinterhalvåret vil således ikke give
det retmæssige niveau af skuldersår hos søer, som er hele grundlaget for
dataindsamlingen.
I forbindelse med diskussionen om antallet af kontrolbesøg kan DOSO ikke undlade at
komme med følgende generelle bemærkning:
Ressourcerne, som nu skal bruges på endnu en optælling og gradinddeling af liggesår,
kunne med langt større effekt for dyrevelfærden o.a. anvendes til at vurdere/ændre
præmissen for husdyrproduktionen og gøre noget aktivt for at undgå, at f.eks. skuldersår i
det hele taget opstår.
Med venlig hilsen
Peter Mollerup
Formand
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