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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr 
 
 
Overordnet ser Dyrenes Beskyttelse positivt på, at bekendtgørelsen om erhvervsmæs-
sig handel med dyr, er blevet mere logisk i sin opbygning. 
 
Dispensation for kravet om pasningsvejledninger, uddannelse og dyrlægetilsyn, finder 
Dyrenes Beskyttelse problematisk, da det kan give en negativ påvirkning på dyrevel-
færden. En dyrehandel med ufaglært personale og uden dyrlægetilsyn, vil medføre 
forringelser for dyrenes pasning og pleje. De dyr der sælges uden en pasningsvejled-
ning, kan havne hos ejere uden den fornødne faglige viden om dyret. 
Hos Dyrenes Beskyttelse har vi svært ved, at se i hvilke tilfælde, der skal gives dispen-
sation fra kravene i §§ 28-30.  
 
I § 26 er der indført regler omkring isolation af nye dyr i mindst 30 dage efter ankom-
sten. Har Fødevarestyrelsen og Rådet for særlige dyr gjort sig overvejelser vedrørende 
hvordan det skal foregå i praksis?  
Dyrenes Beskyttelse frygter at arbejdsbyrden ved salg af levende dyr bliver så om-
fangsrig, at mange dyrehandlere opgiver, at sælge dyr og salget af levende dyr derved 
flytter til online og privat salg. Dyrenes Beskyttelse mener, at det er vigtigt, at der gives 
nogle rammer for dyrehandlere, der betyder at salg af levende dyr fortsat kan ske inden 
for kontrollerede rammer, hvor der er uddannet personale, og at køber får en pas-
ningsvejledning ved køb eller overdragelse af et dyr. 
 
De indførte isolationsregler, kan give en yderligere negativ effekt på dyrevelfærden. 
Dyrene kommer til, at opholde sig i en længere periode i isolation/dyrehandlen, inden 
de kommer i permanente hjem, end de gør ved den gældende bekendtgørelse.  
 
Dyrenes Beskyttelse ønsker, at der indføres en begrænsning for perioden et dyr mak-
simalt må tilbringe i en dyrehandel. Et permanet ophold i en dyrehandel, mener Dyre-
nes Beskyttelse ikke er god dyrevelfærd og derfor ønskes en maksimal grænse på 9 
måneder indført i bekendtgørelsen. 
 
Dyrenes Beskyttelse finder det uambitiøst at fjerne specifikationskravene for pasnings-
vejledninger fremover. Som en fremtidssikring af pasningsvejledningernes troværdig-
hed og kvalitet, og bevaring af det pædagogiske overblik, bør kravene fastholdes, på 
niveau med de nuværende specifikationskrav.  
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Kap. 3, § 23. pkt. 2. ønskes ordet ”vedvarende” udskiftet med ”mere end kortvarige”. 
 
§ 23. pkt. 2. ændres således til: 
 
§ 23. pkt. 2. Opstår der mere end kortvarige indbyrdes aggressioner eller stress, skal 
de pågældende dyr adskilles. 
 
Uddannelseskravet til personalet i en dyrehandel bør hæves. Salg af dyr og dyreartikler 
kræver kompetencer der fuldt ud er på niveau med forsøgsdyrs- heste- og zoobran-
chen. At være ansat i en dyrehandel kræver kendskab til pattedyr, fugle, fisk og kryb-
dyr, og er så bredt et område, at det ikke er muligt at opnå det nødvendige kendskab til 
disse dyregrupper inden for 2 år, som en dyrepasserassistentuddannelse er normeret 
til. 
Fødevarestyrelsen og Rådet for særlige dyr bør samme lægge pres på Under-
visningsministeriet, med kravet om en særlig uddannelse for dyrehandlere, der er nor-
meret på niveau med specialerne inden for heste, forsøgsdyr og zoodyr. 
 
Er der spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os endelig. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

      
Britta Riis, direktør   Jens Jokumsen, projektleder for familiedyr 
 
 


