
NYE DYR.!!
Man kan undre sig over, hvad den denne del af bekendtgørelsen “går ud på”, med mindre 
det drejer sig om at forebygge zoonoser.!!
“Ved tilførsel af nye dyr, skal de holdes isoleret fra andre dyr i mindst 30 dage efter 
ankomsten før de kan, føres sammen eller overdrages”.!
Sådan står der ordret i udkastet til den bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med 
dyr.!!
Der angives ikke nogen differentiering i dyrearter. Definitionen “dyr” må ud fra teksten 
betyde, at alle dyrearter skal isoleres i 30 dage.!
Melorme, kakerlakker, rosenbiller, skildpadder, fisk, silkeaber, tudser,slanger, mus, rotter, 
skildpadder m.fl.. !
Har Fødevarestyrelsen en anden opfattelse, må de give en klar definition på “dyr”.!!
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad det er man vil opnå med de nye 
karantæneregler.!!
Er 30 dages karantænen udfærdiget for at beskytte dyrene - og i bekræftende fald mod 
hvad? !
Eller er det meningen, at den skal beskytte dyrehandlere og forbrugere mod zoonoser? En 
zoonose er en smitte, der kan gå fra dyr til mennesker og somme tider omvendt.!!
De eneste relevante zoonoser er ornithose(papegøjesyge) hos fugle, salmonellose hos 
krybdyr og ringorm hos små pattedyr. !
Ornithosen har man taget taget højde for i ornithosebekendtgørelsen. En bekendtgørelse 
jeg i øvrigt heller ikke er enig i. Måske var det den sygdom der startede 30-dages 
kaskaden?!!
Det er meget, meget svært at se hvordan f.eks. fisk og melorme skulle udgøre nogen 
risiko. !!
Formuleringen i forslaget til den nye bekendtgørelse må simpelt hen være en 
misforståelse eller bero på en en simpel skrivefejl. !!
Holder man fast i, at bekendtgørelsen omfatter alle dyr, er det, hvad man kan kalde et 
“lukningskrav”. Ingen dyrehandler har lokalekapacitet, økonomi eller administrative 
muligheder til at gennemføre dette. Ikke engang til at isolere alene fuglene.!!
Mange af leverancerne - specielt fisk - foregår løbende. I princippet vil det kræve minimum 
et særskilt lokale til hver eneste fiskeart. !!
Under alle omstændigheder bør kravene formuleres i forhold til hver dyreart. !
Personligt ville jeg gerne se, at nye fisk skulle karantænes 8 dage før tilladt salg, og at 
intet dyr måtte sælges, før man har set indtagelse af føde.!!
Igen krav til dyrehandlerne der vil belaste dyrehandlerne helt urimelig hårdt. Unfair er det 
også i forhold til de professionelle amatører, der kan gøre, hvad de vil.!


