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Høsterkøb den 19. januar 2014

Vedr.: Høringssvar vedr. j.nr. 2013-14-2301-01334 udkast til bekendtgørelse om forbud
om privates hold af særlige dyr
DOSO er som udgangspunkt imod at vilde dyr holdes i fangenskab, og finder derfor, at
reglerne om privates hold af sådanne bør være så restriktive som muligt.
DOSO skal på det kraftigste opfordre til, at man ikke sletter bilag 2 og de tilhørende
paragraffer fra bekendtgørelsen. DOSO tager på det kraftigste afstand fra begrundelsen for
sletningen, herunder at det sker, idet man ” ikke har set det muligt at udforme bilag 2, så det
kun omfatter de dyr, som er vanskelige at holde på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde, eller
som kan skabe frygt”. DOSO finder ikke, at dette argument opvejer, at en lang række dyr
stilles dårligere end hidtil ved bortfald af bilag 2 og de tilknyttede bestemmelser. Endelig har
DOSO svært ved at forestille sig, at den hidtidigt gældende bekendtgørelses formulering de
forløbne år har forvoldt problemer af en sådan karakter, at man nu finder det påkrævet, at en
lang række af dyrearter stilles dyreværnsmæssigt dårligere.
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. 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). Denne silkeabe, som i flere generationer er opdrættet i fangenskab,
bør i så fald være omfattet af bilag 2.
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.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Birgith Sloth
Konsulent
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