DYREVÆRNS-ORGANISATIONERNES SAMARBEJDS-ORGANISATION

Att. Heidi Tange
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup

DOSO
RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
2970 HØRSHOLM
Tlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk

Høsterkøb den 12.august 2012

Høringssvar vedr. J.nr.: 2012-20-2301-00928/HETA over udkast til
ændringsbekendtgørelser vedr. nye grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin, kvægog svinebesætningers op- og nedrykning i sundhedskategori afhængigt af besætningens
antibiotikaforbrug, optælling af lette skuldersår hos søer mv.
1)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til
nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
DOSO er af den opfattelse, at grænseværdierne for antibiotika - såvel som dødelighed - bør
nedsættes. Omhandlede ændringsforslag mhp. sænkning antibiotikaforbrug er, om end
beskedent, så dog et skridt i den rigtige retning.
2)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for
svinebesætninger
DOSO glæder sig over, at omhandlede udkast lægger op til, at en nærmere beskrevet
overtrædelse af antibiotikaforbrug umiddelbart vil føre til skærpet rådgivning, og at denne
overførsel til den skærpede kategori således ikke mere forsinkes af eller er afhængig af, om
der er vedtaget bøde eller modtaget dom for overskridelsen.
DOSO finder det vigtigt, at der nu lægges op til, at der direkte i reglerne tages skridt til, at en
dyrlæge foretager registrering og indberetning af omfanget af alle former for skuldersår hos
søer i alle besætninger under den obligatoriske aftale, og at der sker en præcisering af,
hvorledes denne registrering af skuldersår skal foregå.
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Ligeledes glæder DOSO sig over, at der lægges op til en langt mere brugervenlig
gennemgang og præcisering af de gældende regler.
3)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for
kvægbesætninger
DOSO glæder sig over, at den foreslåede ændring ligeledes for kvægbesætninger vil give
Fødevarestyrelsen hurtig adgang til, at en besætning overføres i skærpet kategori, såfremt
nærmere fastlagt overskridelse af antibiotikaforbrug konstateres, og at man ikke skal afvente
politiets behandling af en anmeldelse.
Ligeledes finder DOSO, at den langt mere brugervenlige gennemgang og præcisering af
reglerne er vigtig både af hensyn til erhvervet og til offentligheden.
Med venlig hilsen
Peter Mollerup
Formand for DOSO

Birgith Sloth
Konsulent for DOSO
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