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Att.: Marianne Marer 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 
 
 
 
Vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr. 
 
Det Dyreetiske Råd har modtaget en henvendelse fra Fødevarestyrelsen dateret d. 12. 
december 2013 vedr. høring om udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med 
dyr (sagsnr.: 2013-14-2301-01145). 
 
Det Dyreetiske Råd bemærker, at bekendtgørelsen ikke omfatter erhvervsmæssig handel 
med hunde, heste og landbrugsdyr. Bekendtgørelsen må således antages at omfatte 
erhvervsmæssig handel med katte. Rådet er bekendt med, at der tidligere har været igangsat 
arbejde med henblik på at udforme regler for erhvervsmæssig hold af og handel med katte. 
Rådet vil gerne opfordre til, at dette arbejde genoptages, så de regler, der vedrører katte, i 
højere grad er målrettet til og relevante for denne dyreart end reglerne i indeværende 
bekendtgørelse. 
 
De specifikke oplysninger om, hvad en pasningsvejledning skal indeholde, udgår i dette 
udkast. Det Dyreetiske Råd mener, at denne information af hensyn til gennemskueligheden 
og i tilfælde af ændringer i praksis omkring godkendelse af pasningsvejledninger bør være 
offentlig tilgængelig på anden vis. 
 
Under kravene til indretning til dyreanlæg i §§ 14-21 mener Det Dyreetisk Råd, at der bør 
tilføjes et krav om, at anlæggene skal indrettes, så de understøtter, at dyrene kan udfolde 
deres naturlige adfærdsrepertoire. 
 
Det Dyreetiske Råd peger endvidere på, at det er vigtigt at sikre, at tilladelser (jf. §§ 6 og 7) 
samt tilsyn (jf. § 30) er baseret på tilstrækkelig specialiseret viden. Rådet anbefaler derfor, at 
Rådet vedrørende hold af særlige dyr konsulteres i forbindelse med tilladelser, og at det 
sikres, at den tilsynsførende dyrlæge har tilegnet sig særlig viden om de relevante dyrearter. 
 
Det Dyreetiske Råd anbefalede i sin udtalelse om familie- og hobbydyr (i 2008), at der 
stilles lovmæssigt krav om tilstrækkelig uddannelse af dyrehandlere. Rådet udtalte bl.a.: 
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”Rådet vurderer, at der er behov for at stille lovmæssigt krav om tilstrækkelig 
uddannelse af dyrehandlere. Rådet finder videre, at dette krav bør omfatte nærmere 
specifikation af relevante aspekter og niveau for uddannelsen. Endelig finder Rådet, at 
der samtidig bør stilles krav om jævnlig opdatering af viden. Rådet mener, at en sådan 
uddannelse kan etableres i samarbejde med branchen selv, der efter Rådets opfattelse 
bør tage ansvaret på sig for at sikre, at personer, der arbejder i branchen, har de 
nødvendige tilbud om uddannelse og efteruddannelse.” 

 
I forhold til personalets kvalifikationer (§ 29) mener Rådet således, at det er vigtig at sikre, 
at den, der har det daglige ansvar, også har de fornødne kompetencer. I indeværende udkast 
lægges op til, at den person, der har det daglige ansvar, blot skal kunne dokumentere at have 
2 års relevant erfaring (jf. pkt. 3). Rådet anerkender, at 2 års relevant erfaring i visse tilfælde 
kan være tilfredsstillende, men påpeger samtidig, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet, og 
Rådet anser derfor ikke dette krav som tilstrækkeligt. Rådet mener, at hvis den person, der 
ønsker at stå for daglige ansvar, ikke har en relevant uddannelse men blot har relevant 
erfaring, bør vedkommende aflægge prøve ved en relevant uddannelse for at dokumentere 
sine færdigheder, inden vedkommende overtager det daglige ansvar. For folk, der ved 
bekendtgørelsens ikrafttræden allerede er ledere af sådanne virksomheder men mangler den 
relevante uddannelse, bør der stilles krav om, at de tager en relevant uddannelse inden for en 
nærmere fastsat tidsramme, fx ét år, alt efter hvor tit sådanne uddannelser udbydes. Rådet 
peger samtidig på, at der fortsat er behov for at sikre, at de uddannelser, der jf. § 29 er 
kompetencegivende, også omfatter dyrearter og forhold, som er relevante for den 
pågældende virksomhed, fx eksotiske dyr. Rådet peger videre på, at der også fortsat er 
behov for at sikre, at personalets viden er opdateret. Rådet anbefaler derfor, at 
dyrehandlerbranchen sikrer, at der er efteruddannelseskurser af tilstrækkelig mængde og 
kvalitet.  
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Stine B. Christiansen 
Sekretariatsleder 


