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Høsterkøb den 18. november 2016
Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af
levende dyr, J.nr.; 2016-14-31-00252
Det nærværende udkast til bekendtgørelse vil opdatere og erstatte gældende bekendtgørelse
nr. 55 af 15. januar 2016.
DOSO har følgende kommentarer til de foreslåede ændringer.
1)Vedr. pålæsningskrav
Der foreslås ændring af nuværende § 10 og § 20, således at det såkaldte pålæsningskrav
bortfalder. Pålæsningskravet betinger, at kvæg, svin, får og geder, som udføres direkte fra
besætninger, skal læsses på transportmidlet under embedsdyrlægens opsyn. Det har betydet, at
syning af dyrene forud for udstedelsen af sundhedscertifikatet altid skal ske i forbindelse med,
at dyrene læsses på transportmidlet. Såfremt pålæsningskravet, som foreslået bortfalder,
betyder det, at syningen fremover blot skal ske inden for 24 timer før afsendelsen og ikke
behøver at finde sted ved selve pålæsningen.
DOSO finder, at såfremt pålæsningskravet bortfalder, medfører det en forringelse af
sikkerheden for god dyrevelfærd for dyretransporter, der foregår til lande uden for EU. Disse
transporter er efter DOSO’s opfattelse allerede problematiske, da de ikke er underkastet de
stikprøvekontroller, der indenfor EU foregår undervejs eller på destinationen.
DOSO har noteret sig, at dansk lovgivning ved bortfaldet vil blive bragt i overensstemmelse
med gældende EU-regler. DOSO kan dog ikke tilslutte sig bortfald af pålæsningskravet, idet
denne tilpasning til EU-regler indebærer en beklagelig sænkning af hidtidig dansk praksis. En
praksis, som sikrer bedre dyrevelfærd under ofte lange transporter af levende dyr udenfor
EU’s grænser.
2) Vedr. strafbestemmelser i henhold til cirkusforordningen
Det foreslås endvidere, at nuværende §27 om strafbestemmelser ved overtrædelse af
cirkusforordningen fjernes og i stedet indsættes i bekendtgørelse nr. 1355 af 15/12/2014 om
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ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse
af og tilsyn og kontrol med karantæner.
DOSO
Jf.§ 1 i bekendtgørelse nr. 1355 finder denne anvendelse på ikke-kommerciel flytning af RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
selskabsdyr, kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter, indførsel af visse
2970 HØRSHOLM
arter af flyvende hunde og regler for godkendelse af og tilsyn og kontrol med permanenteTlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk
karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter.
DOSO er som udgangspunkt imod anvendelse af levende dyr i cirkus og finder, at ikke
mindst transporterne af cirkusdyr - herunder heste, zebraer, dromedarer, elefanter, søløver,
fugle mm. - oftest er stærkt belastende dyrevelfærdsmæssigt. DOSO noterer sig endvidere, at
anvendelse af dyr i cirkus har klart kommercielt sigte. DOSO finder derfor, at overførsel af
strafbestemmelserne til bekendtgørelsen for selskabsdyr indebærer en risiko for forringelse af
straffen ved overtrædelser. DOSO kan derfor ikke tilslutte sig forslaget om den foreslåede
ændring.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Birgith Sloth
Biolog/konsulent
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