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Høsterkøb den 19. januar 2014
Vedr.: Høringssvar vedr. j.nr. 2013-14-2301-01145 udkast til bekendtgørelse om
erhvervsmæssig handel med dyr
For at sikre klarhed skal DOSO opfordre til, at ordet ”forudgående” indføjes i § 3, således at
denne paragrafs ordlyd bliver følgende: ”Erhvervsmæssig handel med dyr må kun drives med
Fødevarestyrelsens forudgående tilladelse”
§7. DOSO finder formuleringen ”væsentlig ændring i dyrearterne” uheldig og upræcis.
DOSO skal desuden opfordre til, at en tilladelse gælder for de anmeldte dyrearter, og at
yderligere eller andre arter kræver forudgående tilladelse.
§8. DOSO skal for så vidt angår bilag 1 endvidere gøre opmærksom på, at man finder at
pindsvin, fennek-ræv, ibisser og skestorke af dyreværnsmæssige årsager bør være omfattet af
dette bilag og det tilknyttede forbud mod hold og salg. Ligeledes mener DOSO, at bilag 1 og
det tilknyttede forbud bør omfatte alle egernaber, eller alle disse arter bortset fra hvidøret
silkeabe( Callithrix jachus jachus), som i flere generationer er opdrættet i fangenskab.
§24 DOSO glæder sig over, at det fremover vil være forbudt at placere eller forevise dyr i
udstillingsvinduer.
§32. Det er DOSO’s opfattelse, at der i Danmark forekommer virksomheder af omhandlede
karakter, som er opstartet efter 1.marts 2010. DOSO skal derfor opfordre til, at der i
bekendtgørelsen indsættes en frist for disse til at bringer deres tilladelse i orden, eller at
Fødevarestyrelsen på anden vis adresserer dette problem.
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DOSO finder, at det område, som bekendtgørelsen omfatter, de forløbne år har haft meget lidt
opmærksomhed fra myndighedernes side. I den forbindelse skal DOSO opfordre til, at der
afsættes de fornødne ressourcer til, at bekendtgørelsen kan gennemføres og ikke mindst
håndhæves. DOSO har noteret sig, at der med den nye bekendtgørelse ”lægges op til at der
bliver mulighed for at give dispensation for kravene om pasningsvejledninger, uddannelse og
dyrlægetilsyn. Det vil altid komme an på en konkret vurdering i den enkelte sag”. DOSO
finder, at det i så fald er væsentligt, at de fornødne ressourcer er til stede, for at der i de
enkelte sager kan gives en grundig behandling før evt. dispensationerne fra de generelt
gældende krav.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Birgith Sloth
Konsulent
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