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Høsterkøb den 8. oktober 2012

Vedr. høring – forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af
drægtige produktionsdyr og hest i sidste tiendedel af drægtighedsperioden.
DOSO har modtaget en henvendelse fra Fødevarestyrelsen dateret d. 18. september 2012
vedr. høring af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af
drægtige produktionsdyr og hest i sidste tiendedel af drægtighedsperioden (J.nr.: 2012-152301-01051/KISE). DOSO har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslag:
Vi er opmærksomme på, at det med aflivningsforordningens artikel 26, stk. 1 kan være
vanskeligt at argumentere for opretholdelsen af § 2, stk. 2 uden at kunne henvise til
videnskabeligt belæg. DOSO kan på den baggrund tilslutte sig forslaget om at ophæve § 2,
stk. 2. Dog med en enkelt tilføjelse.
DOSO erkender, at dette er et meget vanskeligt problem at tage stilling til, men meget tyder
på, at forskningen fortsat understøtter de vurderinger, der blev fremlagt af Dyreværnsrådet,
Det Dyreetiske Råd og Det Veterinære Sundhedsråd i 2007. DOSO finder dog anledning til
at påpege, at der stadig er en videnskabelig usikkerhed mht. til (næsten) fuldbårne fostres
kapacitet til at sanse ubehag og smerte. Vi mener, at usikkerheden skal komme dyrene til
gode, og vi henstiller at forslaget ledsages af et krav om, at en dyrlæge skal bedøve fosteret
kemisk, og at fostre skal holdes bedøvede indtil død. Vælger man at lade fosteret dø inde i
moderens uterus, må det præciseres, at fosteret ikke må udtages, før det med sikkerhed er
dødt.
Det er nødvendigt, at loven suppleres med regler for aflivning, og det er helt nødvendigt, at
udviklingen af ny viden på området fremover følges nøje.
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DOSO skal gøre opmærksom på, at lovforslaget med ovennævnte tilføjelse sikrer, at
Dyreværnslovens almindelige bestemmelse om aflivning (hurtigt og smertefrit) overholdes og
også gælder for ufødte, sansende dyr.
DOSO kan ikke acceptere, at højdrægtige dyr stadig slagtes i tilfælde, hvor det ikke drejer sig
om nødslagtning. Derfor foreslår vi,
•

at drægtige dyr, som ulovligt sendes til slagtning, opstaldes for ejers regning, indtil
ungen er født.

•

at fostre, som først opdages ved slagtning, skal udløse bøder til ejeren. Jo tættere på
fødselstidspunkt, jo større bøde.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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