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Vedrørende ændringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse, som vedrører
uddannelseskrav for ansvarlige for besætninger med æglæggende høner og samtidig en
definition af begrebet æglæggende høner, har DOSO følgende kommentarer:
DOSO kan ikke tilslutte sig, at kravet om kursuslængde reduceres fra de nuværende 14 timer
ekskl. pauser til de foreslåede 7 timer inkl. pauser.
DOSO forstår de økonomiske grunde bag ønsket om at ændre kurset, så det fremover kan
tages på én dag frem for de nuværende to. DOSO har dog samtidig svært ved at se, at det
skulle være realistisk at reducere indholdet i så markant grad, som der her er tale om (mere
end en halvering), uden at det i praksis kommer til at forringe besætningsansvarliges udbytte
af kurset i væsentlig grad.
Besætninger med æglæggende høner er blandt de besætninger, der pr. besætning omfatter
det største antal dyr sammenlignet med mange andre typer besætninger. En
besætningsansvarlig for landbrugsmæssigt hold af æglæggende høner vil ofte have ansvar
for mange tusinde eller i titusindvis dyr, hvis velfærd afhænger af, at personen har den
fornødne viden på området. Har personen ikke tilstrækkelig viden, kan det potentielt påvirke
alt for mange dyrs velfærd negativt. Dette mener DOSO er en tungtvejende grund til, at der
ikke skæres ned på kravet om kursuslængde på 14 timer ekskl. pauser.
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