OPTEGNELSER.
Ved tilførsel og fraførsel af dyr skal der føres optegnelser over bl.a, dato,navne,
antal dyr, særlige kendetegn, mærkning m.m.. Optegnelserne skal gemmes i 2 år.
Et gæt er at det i en middelstor dyrehandel vil blive til 10 store ringbind pr.
forretning pr år - skrevet med småt.
Det vil næsten kræve et ekstra lokale alene til opbevaring + kostbar tid til
administration.
Man må igen konkludere, at begrebet dyr igen ikke er defineret, og at det følgelig
må dreje sig om alle dyr.
Det er heller ikke angivet, hvorfor man forlanger registreringen af handel med alle
dyrearter.
En forudsætning, for at optegnelserne skal have værdi, må være at dyrene kan
identificeres. I bekendtgørelsen står der “skal kunne registreres i videst muligt
omfang”. Langt størstedelen af solgte dyr vil ikke kunne identificeres, Fisk, mus,
rotter, amazonpapegøjer, araer, blå og grønne undulater, gule kanariefugle vil aldrig
kunne identificeres med sikkerhed, med mindre de er chipmærket, og det sker kun
for ganske få. Ikke engang ringmærkning af fugle er sufficient mærkning.
Der findes allerede i dag regler for, at alle handler med fugle skal registreres. Et
faktum der først lige nu er gået op for fugleholderne. Fuglenes, art, køn, kendetegn,
ny ejer og meget mere. “Trafikken” skal kunne følges”. Reglen gælder altså både
private der handler indbyrdes og dyrehandlere.
Som hyppig gæst på fugleudstillinger og på fuglemarkeder har jeg aldrig set, at der
blev nedfældet optegnelser i relation til handler.
Ganske vist skal der disse steder være et dyrlægetilsyn men det er primært et
alibitilsyn uden væsentlig betydning for om love opfyldes og at smitte evt. spredes.
For mig er det en gåde, hvem der skal kontrollere, at handlerne med fugle
registreres.
Jeg er helt sikker på, at dyrlæger ikke altid er bekendt med, hvad de skal tjekke
ved disse dyresamlinger. Det var ønskeligt med specifikke krav og krav til viden.
Syge fugle kommer meget sjældent på udstilling, og de raske smittebærere kan
man ikke udpege.
Igen erhvervsmæssig dyrehandel vil - hvis denne bekendtgørelse vedtages - blive
hårdt ramt, mens private uden for kontrol går helt fri. Private som altså står for
70-90% af al handel.
Jeg vælger igen at tro på, at udformningen simpelt “bare” er en misforståelse.

