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Høsterkøb den 12. september 2018
Vedr.: Bemærkninger og forslag til ’Implementering og håndhævelse af den
fælles EU-lovgivning’
Målene for Implementeringsrådet er ifølge kommissoriet at forhindre, at ny EUregulering medfører omkostninger for erhvervslivet og at sikre, at danske
virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.
DOSO har i denne besvarelse fokus på den industrielle udnyttelse af dyr og på
Lissabontraktatens Artikel 13, som fastslår: ’Når Unionens politikker inden for
landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt
rummet fastlægges og gennemføres, tager Unionen og medlemsstaterne fuldt
hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener´.
DOSO er af den opfattelse, at omkostninger for dyrene og for samfundet skal
inkluderes i vurderingerne af krav og omkostninger foranlediget af fælles EUlovgivning.
Regering og Folketing, som implementerer og sætter retningslinjer for håndhævelse
kan have for tæt kontakt til landbrugets interesseorganisationer.
En tæt relation kan medføre uberettiget tillid til landbrugets økonomiske og
produktionstekniske valg. En tæt relation kan også, sammen med et ufuldstændigt
økonomisk overblik være årsag til at argumenter, for ændringer af landbrugets
produktionsmetoder til fordel for dyr og samfund, må vige for landbrugets
henvisninger til erhvervets eksportindtægter. Herunder også den fælles EUlovgivnings krav om øget velfærd for dyr.
Økonomi
Regering og Folketing synes ikke at kende omfanget af de omkostninger, der for
samfundet er forbundet med landbrugets produktion og eksport af dyr og animalske
produkter. Manglende overblik over sådanne udgifter, kan give ’blinde vinkler’ i
arbejdet med at implementere og håndhæve love og regler, der fordrer ændringer i
landbrugets produktionsmetoder.
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Forslag: Regeringen udarbejder et samlet overblik over udgifter for samfundet
(inkl. samtlige eksternaliteter) udløst af landbrugets husdyrproduktion.
DOSO

Etik
Overholdelse af Lissabontraktatens artikel 13, kræver ændrede metoder i
husdyrproduktionen.
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Forslag: Lissabontraktatens Artikel 13 bliver et fast element/argument i udarbejdelse
af al national lovgivning samt implementering og håndhævelse af fælles EUlovgivning.
Samfund
Vi ser, at borgerne i Europa betaler for aktiviteter, der modarbejder borgernes ønsker
om bl.a. velfærd for dyrene i landbruget, at producentens behov honoreres på
bekostning af dyrenes og samfundets behov.
For at opnå en ensartet implementering af den fælles EU-lovgivning, skal der tages
hensyn til de fysiske forhold hvorunder lovgivningen skal implementeres og
håndhæves.
I Danmark skal vi tage hensyn til at:
•

Vores land er EU’s suverænt mest intensivt opdyrkede område med over
halvdelen af landets areal opdyrket – 80% heraf til foder til dyr.

•

Dansk landbrug producerer flere dyr per indbygger og areal end noget andet
land.

•

Danmarks grundvand er stærkt udfordret af landbrugets brug af sprøjtegifte og
udledning af næringsstoffer. Boringer lukkes, men på trods af vandværkernes
forsøg på at bibeholde rent drikkevand, må vi se i øjnene, at
industrilandbruget, med sine foretrukne produktionsmetoder, har sat en anden
dagsorden.

Forslag: Antallet af landbrugsdyr i Danmark reduceres væsentligt.
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Implementering
Regering og folketing kan opnå bedre optik i arbejdet med at implementere
fælles EU-lovgivning på husdyrområdet, når afstanden mellem lovgivere og
landbrugets interesseorganisationer er passende.
	
  

Forslag: omkostningerne (eksternaliteter) for dyrene og for samfundet skal
medregnes i vurderingerne af krav og omkostninger foranlediget af fælles EUlovgivning.

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

Forslag: Prioriter dyreetiske og miljø- og klimamæssige hensyn for at imødekomme
borgernes ønsker og EU-kommissionens etiske og grønne bestræbelser.
Forslag: Passende afstand mellem aktørerne på hhv. Christiansborg og i
landbrugets interesseorganisationer sikres.
	
  

Håndhævelse.
Regering og folketing kan opnå bedre overblik og motivation i arbejdet med at
håndhæve fælles EU-lovgivning på husdyrområdet, når afstanden mellem lovgivere
og interesseorganisationerne er passende.
Eksempel: Forbud mod rutinemæssig halekupering af grise, som kan undgås med
ændrede produktionsmetoder, blev vedtaget og implementeret i dansk lov for op mod
3 årtier siden. Forbuddet håndhæves stadigvæk ikke.
Landbruget har gennem alle årene med politisk støtte nægtet at følge de fælles
regler.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent
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