INDLEDNING!

!

Vi lever i en kold tid og, dyrehandlerne går og fryser - sådan kunne Kim Larsen
have indledt dyrehandlernes klagesang.!
Dyrehandlerne fryser mentalt og pekuniært. Mange vil få store økonomiske
problemer. grundet nye strenge regler for erhvervsmæssig handel med dyr. En
bekendtgørelse der påfører dem helt urimelige konkurrenceforhold i forhold til det
største marked - privat handel med dyr. De private har vel en markedsandel på
70-90%.!
Man bekendtgør for de få - dyrehandlerne - som er under rimelig streng
myndighedskontrol og lader de store gå. Forbrugerstyrelsen ville nok kalde
detkonkurrenceforvridning.!

!

Mange regler har været længe undervejs - nogle har været vedtaget før formalia
var i orden. Nogle er også stadig under udarbejdelse.!
Det er helt uacceptabelt at myndigheder ikke har en bedre timing, når det angår
folks levebrød.!

!

Dyrehandlerne er meget dårligt organiserede og meget forskellige. !
Ingen kan være uenig i, at de brådne kar i branchen skal blive bedre eller væk. Det
ved dyrehandlerne også selv, og det accepteres.!

!

Med mit kendskab til de seriøse dyrehandlere har ingen noget imod, at kravene til
dyrevelfærd øges, men man har savnet faste regler, og man har set en uværdig
slingrekurs hos myndighederne. Mangel på faste regler om vigtige velfærdstiltag
mangler også i det nye udkast. F.eks. krav til burstørrelser, antal dyr pr enhed m.m..
Netop ting forbrugerne oftest klager over.!

!

I udkastet til erhvervsmæssig handel med dyr er der tiltag, der vil fremme
dyrevelfærden, men der mangler aftryk fra folkene i branchen. For øvrigt også af
dyrlæger. Efter at have læst mange af pasningsvejledningerne vil jeg mene, at der
er plads til forbedringer.!

!

Dyrehandlerne forventer fairness og lighed for loven. Det må også være et krav iflg.
offentlighedsloven, at de orienteres om årsagen til de nye krav og de eksakte krav.!
Det er et spørgsmål om de nye forslag ligefrem stimulerer lysten til efterlevelse og
kan efterleves.!

!

Mine fornemmelser er, at mange af de seriøse dyrehandlere simpelt hen opgiver og
lukker. De brådne kar skal nok finde en måde at køre videre på - akkurat som de
gør i dag.!

!

I denne sammenhæng er det vigtigt at erindre sig, at 10-30% af al dyrehandel
foregår uden om dyrehandlerne igennem private avlere, interesseorganisationer og
annoncer i f.eks. den Blå Avis. En gruppe helt uden reel kontrol og medfølgende

forøgede udgifter. Jeg tror dyrehandlerne har meget svært ved at se både fairness
og lighed i, at kun de skal “belastes”.!

!

Flere tiltag har og er med til at belaste dyrehandlernes økonomiske vilkår. Specielt
de 2 styrelser lægemiddelstyrelsen og fødevarestyrelsen har krydset klinger i deres
“kvælningsforsøg”.!

!
!

