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N 04-20) og Jord -til -bord strategi (COM (2020) 381 final), N 05-20)

Begge strategier indeholder fine hensigtserklæringer med hensyn til beskyttelse af
landbrugets og havbrugenes dyr. Især følgende udsagn er vigtigt:
‘Better animal welfare improves animal health and food quality, reduces the need for
medication and can help preserve biodiversity. It is also clear that citizens want this. The
Commission will revise the animal welfare legislation, including on animal transport and the
slaughter of animals, to align it with the latest scientific evidence, broaden its scope, make
it easier to enforce and ultimately ensure a higher level of animal welfare. The Strategic
Plans and the new EU Strategic Guidelines on Aquaculture will support this process. The
Commission will also consider options for animal welfare labelling to better transmit value
through the food chain.’
DOSO glæder sig over kommissionens vigtige erkendelse: at nøglen til sundhed for
landbrugets dyr, for udryddelse af resistente bakterier og beskyttelse af mennesker og
naturens mangfoldighed ligger hos landbruget og havbruget i de produktionsmetoder, der
anvendes.
Og vi glæder os over, at dyrs velfærd er en indregnet faktor i begge strategier.
DOSO gør imidlertid opmærksom på, at der Ifølge den Europæiske Revisionsret
(Særberetning 31/2018) mangler overensstemmelse mellem mål (minimumskrav) og
praktisk gennemførelse for så vidt angår dyrs velfærd i EU, hvilket kort sagt betyder, at vi
lovgiver uden effekt.
DOSO mener derfor, at EU og de enkelte medlemslande skal lægge langt større vægt på
kontrol og gennemførelse af de mindstekrav til beskyttelse af dyr, der til enhver tid er
gældende i EU. Den fælles landbrugspolitiks finansielle midler kan - iflg. Revisionsretten udnyttes bedre til at fremme højere dyrevelfærdsstandarder, idet den med kravet om
krydsoverensstemmelser kæder betalingerne til producenten sammen med dennes
opfyldelse af mindstekrav til beskyttelse af dyrene.
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I de seneste år har lovgiverne konstant opfordret til at forenkle
krydsoverensstemmelsesmekanismen, hvilket har reduceret listen over krav til dyrevelfærd.
DOSO mener, at alle dyrevelfærdskrav automatisk skal omfattes af
krydsoverensstemmelse.
DOSO mener, at Den fælles fiskeripolitik mangler fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed
for så vidt angår industriopdræt. Kommissionen ønsker at øge produktionen, men synes ikke
at tage hensyn til de skader, der er resultater af industrielt fiskeopdræt: Uhensigtsmæssig
behandling af dyrene inkl. slagtning/aflivning, overforbrug af kemikalier og antibiotika samt
overfiskning af vildtlevende fisk til foder til industriopdræt.
DOSO ser særdeles positivt på planerne om, at importerede animalske produkter skal
omfattes af samme dyrevelfærdsstandarder, som er gældende inden for EU.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent Anima
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