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Høsterkøb den 9. november 2015
Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelse om zoologisk anlæg m.v. samt vejledning
hertil
DOSO har følgende bemærkninger til udkastet:
§3, 2.) ”Vilde arter” er en videnskabelig biologisk betegnelse, der har været anvendt i
århundrede. I dette afsnit foreslår Fødevarestyrelsen en ny definition. DOSO skal anbefale, at
dette vildledende afsnit udgår af bekendtgørelsen, og finder endvidere at definitionen er
overflødig jf. teksten i § 19.
§5, stk.2, 1.) DOSO foreslår, at arten angives med det videnskabelige navn, som til forskel fra
det danske navn er éntydigt. Anvendes alene det danske navn kan det - i tilfælde af
retsforfølgelse - have uheldige konsekvenser.
§5, stk.2, 6.) Der lægges op til, at en sagkyndig overtager den rolle, som det uvildige ”Råd
vedr. hold af særlige dyr” havde, indtil det blev nedlagt. Der er ikke i lovreglerne nogen
definition eller krav ang. denne sagkyndige herunder krav om faglig baggrund og
uafhængighed af det dyreanlæg, for hvilken den sagkyndige skal afgive sin vurdering. Af
afsnit 13 i ”Vejledning til godkendelse af zoologiske anlæg” fremgår det, at
Fødevarestyrelsen alene ”skal have dokumentation for, at den sagkyndige er tilstrækkelig
kompetent”. DOSO finder, at dette er en væsentlig forringelse i forhold til den tidligere
procedure, ligesom vi finder det betænkeligt, at der ikke er krav om uafhængighed af det
anlæg, den sagkyndige skal udtale sig om. DOSO noterer sig videre, at det i vejledningen
direkte fremgår, at honorering af den sagkyndige påligger det zoologiske anlæg, som
indsender ansøgningen.
§7, stk.2. I første linje skal der stå ”dyreanlæg” og ”dyrearter”. I anden linje stilles der krav
om, ”at adfærdsmæssige behov adskiller sig væsentligt fra dyr…….” Det er DOSO’s
opfattelse, at det vil være særdeles vanskeligt sagligt at bedømme, hvornår der er tale om
”væsentligt”, og vi skal derfor anbefale, at dette ord udgår af teksten.
§ 11, 1. linje. DOSO skal anbefale, at der indføjes ”og antal dyr”, så der står: ”…være
tilpasset de enkelte dyrearter og antal dyr på en måde….”
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§16, 3.) DOSO anbefaler følgende udformning for at opfylde EU direktivets krav og
intentioner:
”3) samarbejde om forsknings- og avlsprogrammer, og ”
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§ 17. I anden linje bør der stå: ”.. levesteder og deres bevarelses status.”
§19. Her Lægges op til, at visse dyrearter kan anvendes til undervisning. Håndtering af dyr i
sådanne sammenhænge kan være forbundet med stress for det omhandlede dyr. DOSO er
derfor som udgangspunkt imod håndtering af dyr i denne sammenhæng, og finder at denne
nye paragraf bør udgå af bekendtgørelsen.
Derudover undrer det DOSO, at man her taler om, at dyrene kan fjernes fra det” zoologiske
anlæg”, og dermed helt fjernes fra den omhandlede institution. DOSO er stærkt imod dette og
skal anbefale, at man i tilfælde af dispensation til håndtering i denne sammenhæng, alene
tillader dette inden for det omhandlede zoologiske anlæg, hvor man så alene tillader at dyret
fjernes fra det ”dyreanlæg”, hvor det til dagligt opbevares.
§ 20. DOSO skal anbefale, at det præciseres, at det videnskabelig navn for arten skal
anvendes, og at de specifikationer, som fremgik af § 19 i den hidtil gældende bekendtgørelse
finder anvendelse her.
§25. DOSO foreslår, at der jf. gældende regler i EU tilføjes: ” … i Bilai, bilag C, samt EU´s
forordninger om handel med vilde dyr”.
§27, 7.) DOSO finder, at det her bør præciseres, at dyret skal angives ved det videnskabelige
navn.
§28. I 2. linje foreslås følgende tilføjelse:” .. biproduktforordningen, samt EU’s forordninger
om handel med vilde dyr”.
Bilag 1
I 8) bør præciseres hvilke oplysninger, der skal fremgå jf. ordlyden i §19 i den hidtil gældende
bekendtgørelse nr. 1023 vedr. zoologiske anlæg.
Vedr. Vejledning til bekendtgørelse om zoologiske anlæg m.v.
DOSO anbefaler ændringer i konsekvens af det ovenfor anførte, herunder bl.a. følgende:
1.Anvendelsesområde og definitioner.
3. sætning vedr. ”Vilde arter….” udgår.
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2.Godkendelse
Det præciseres, at artsnavn skal angives ved videnskabelige betegnelse.
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3.Indretning af dyreanlæg
2970 HØRSHOLM
2. linje i andet afsnit. Her bør indføjes ”ved selve indretningen af anlægget, samt..” således
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der står: ”Dette kan bl.a. ske ved selve indretningen af anlægget, samt med legetøj,
fodring….”

4.Personale m.v.
6. afsnit under pkt. 3 udformes teksten: ”samarbejde om forsknings- og avlsprogrammer”
5.Formidling og bevaring
I første afsnit anden linje udformes teksten: ” levesteder og deres bevarelses status. ”
I første afsnit fjerde linje udformes teksten: ”oplyses om dyrenes rødliste status”
I 8. afsnit femte linje udgår ”eller sælges”. Et salg vil i flere tilfælde være i strid med
Naturfredningslov, jagtlov eller EU's forordninger vedr. handel med vilde dyr.
8.Omsætning
Efter ”i Bilai, bilag C,” indføjes følgende: ”samt de i EU´s forordninger om handel med vilde
dyr og gældende regler jf. Naturfredningslov og Jagtlov”.
13. Sagkyndige
Se venligst bemærkningerne under § 5, stk.2, 6) ovenfor.
14. Omsætning af dyr
Se venligst bemærkningerne til afsnit 8 ovenfor.
P14.1.4 Registre
1) Det bør præciseres,
at arten skal angives ved det videnskabelige navn, samt under identitet,
at ved mærkede dyr (med microchip eller anden mærkning) skal nummeret angives.
14.4 Udførsel fra det zoologiske anlæg
Det bør præciseres, at gældende lovgivning jf. jagtlov, naturfredningslov og EU's
forordninger om handel med vilde dyr skal overholdes.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Birgith Sloth
Konsulent
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