Høringsbrev til udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
Bekendtgørelsen har fået en anden struktur og er blevet mere logisk i sin opbygning.
Bekendtgørelsen omhandler alle dyr, som bliver solgt erhvervsmæssigt, dog ikke hunde, heste eller dyr til
landbrugsmæssige formål.
Der vil med den nye bekendtgørelse blive 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.
Kravene fra dyreværnslovens § 2 og § 3, stk. 1, omhandlende omsorgsfuld behandling og rum/arealer der
tilgodeser dyrenes behov, er endvidere kommet ind i bekendtgørelsen, så det bliver klart for
dyrehandlerne, at disse paragraffer finder anvendelse.
Efter den nugældende bekendtgørelse er det ikke tilladt at holde dyr i et udstillingsvindue, på nær fisk.
Fødevarestyrelsen har med den nye bekendtgørelse ønsket, at fisk også skulle være omfattet af dette
forbud, hvilket er sket i § 24.
Der er desuden i §§ 26-27 indsat krav om, at nye dyr skal holdes isoleret i mindst 30 dage, før de må føres
sammen eller sælges, samt krav om at føre et registrer over til- og fraførslen af alle dyr. Kravet er
fremkommet på baggrund af ornitose-kampagnen, hvor Fødevarestyrelsen har konstateret, at flere
dyrehandlere ikke var opmærksomme på kravet i bekendtgørelse om ornitose. Fødevarestyrelsen og Rådet
vedrørende hold af særlige dyr har endvidere vurderet, at dette krav også skal gælde andre dyr end fugle.
Desuden ønsker Fødevarestyrelsen at kunne spore dyrene ved eventuel forekomst af anmeldepligtige
sygdomme.
Kravet om udlevering af pasningsvejledninger er ikke ændret i den ny bekendtgørelse, men det fremgår
ikke længere, hvilke specifikke oplysninger en pasningsvejledning skal indeholde, da det er
Fødevarestyrelsen og Rådet vedrørende hold af særlige dyr, der sammen vurderer, om en given vejledning
er udførlig nok. Da det fortsat er Rådet, som godkender vejledningerne, har Fødevarestyrelsen ikke set et
behov for i bekendtgørelsen specifikt at nævne oplysninger, som skal fremgå af en pasningsvejledning.
Høringsfristen er mandag den 20. januar 2014 kl. 12.00. Alle høringssvar bedes sendt til Fødevarestyrelsen,
Att.: Marianne Marer, mamar@fvst.dk, med angivelse af j.nr. 2013-14-2301-01145.

