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Høsterkøb den 11. juli 2012

Vedr.: Høringssvar over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger
sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter
DOSO er tilfreds med, at kravene til uddannelse af personer, der beskæftiger sig med
aflivning af dyr, skærpes. At aflivning af dyr sker så hurtigt og så smertefrit som muligt
afhænger i høj grad af personens kvalifikationer.
DOSO skal dog komme med følgende kommentarer:
Vi ønsker indført et krav om bedøvelse af alle slagtedyr, således at der også kræves
forudgående bedøvelse i forbindelse med rituelle slagtninger.
Når det drejer sig om aflivning af mink, finder vi det forkert, at der kan dispenseres fra
uddannelseskrav på baggrund af praktisk erfaring. Den kontrol, der udføres af
Fødevarestyrelsen på pelsdyrfarme, har gennem de seneste år fundet overordentlig mange
fejl og uregelmæssigheder af aflivningsudstyr på minkfarme. Da kontrollen alene har set på
aflivningsudstyret, må det forventes, at der ligeledes er et betydeligt antal fejl og mangler
under håndteringen af dette udstyr og dyrene.
Dette viser tydeligt, at der ikke er baggrund for at dispensere fra et krav om uddannelse pga.
erfaring. Den foreslåede praksis vil meget vel kunne cementere dårligt management, da man
udsteder et kompetencebevis til personer, der ikke har demonstreret kompetencer, men blot
fået regler gennemgået.
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En gennemgang af gældende regler fra en dyrlæge, som ejeren har en økonomisk relation
til, er ikke det samme som uddannelse, og i sidste ende giver de foreslåede regler ingen
garant for, at der ikke fortsat vil være store problemer med aflivning af pelsdyr. Hvis en
tilknyttet dyrlæge var garant for, at der ikke skete fejl, ville Fødevarestyrelsens kontroller jo
ikke kunne finde så mange fejl og mangler, som det er tilfældet.
Endelig ønsker DOSO, at brug af CO2 til aflivning af mink forbydes og erstattes med Argon,
da brug af CO2 påfører dyrene store, unødvendige lidelser. Det bør ligeledes sikres, at mink
aflives enkeltvis, og at det tjekkes, at hvert enkelt dyr er dødt, før man afliver yderligere dyr.
Aflivning af ræve med strøm bør ligeledes forbydes.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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