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Til Fødevarestyrelsen 

Att. Marianne Marer 

Emne:  

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om handel med erhvervsmæssig handel med dyr. 

Ref.: 

 J.nr. 2013-14-2301-01145. 

 

Hermed indsendes Landsorganisationen Danske Fugleforeningers (LDF) høringssvar, idet vi betragter det 

som en fejl, at vi ikke er med på høringslisten, da vi tidligere har været på listen og også aktivt deltager i 

udarbejdelse af pasningsvejledninger efter den nugældende bekendtgørelse. 

Vedr. § 1.  

Der mangler en definition på ”erhvervsmæssig”. LDF kan foreslå, at der indføres at anvende samme 

kriterier, som SKAT anvender i vurderingen af erhvervsmæssig- kontra hobbyvirksomhed.  Alternativt bør 

tilføjes § 1 stk. 4: hobbyhold og -opdræt af dyr og fugle 

Begrundelse: Hvis der ikke sættes klare entydige regler vil der til stadig være uklarhed om bekendtgørelsens 

dækningsområde, idet det kan være svært at definere erhvervsmæssighed for forskellige typer af dyr 

(små/store, dyre/billige, mange/få). At anvende samme kriterier som SKAT vil være entydigt og give en klar 

forståelse for borgeren. 

Forslag:Tilføjelse til § 8:   

stk. 1: Der kan tillades hold af bilag 1 dyr, til dyreholdere, der har gennemgået en særlig uddannelse til hold 

af en ansøgt dyreart. Særlige krav til anlæg og godkendelse af anlæg kan kræves. 

Begrundelse: Nogle af de største specialister inden for hold og opdræt af dyr findes blandt landets mange 

hobbyopdrættere. Ved at give disse opdrættere adgang til at opdrætte bilag 1 dyr kan de deltage i særlige 

opdrætsprojekter for at sikre arters overlevelse under beskyttelse såvel som til naturen. 

Forslag: Bekendtgørelse nr. 1348 af 28/11/2010, § 24 a bibeholdes som § 28 med følgende ændrede 

tekst: 

§28. Ved salg af dyr skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig 

pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret. 

Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde godkendte oplysninger, jf. stk. 3 om 

1) dyreart (videnskabeligt og populært navn), 

2) forventet levealder, 

3) fuldvoksen størrelse, 



4) fodring, 

5) anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur, 

6) miljøberigelse og stimulering, 

7) behov for motion, 

8) sociale behov, 

9) særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold, 

10) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og 

11) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation. 

Stk. 3. Rådet vedrørende hold af særlige dyr godkender for de relevante kategorier af dyr de oplysninger, 

som pasningsvejledningen mindst skal indeholde, jf. stk. 2. Pasningsvejledningen godkendes som helhed. 

Rådet kan afvise en ansøgning om godkendelse af oplysninger, hvis rådet allerede har godkendt oplysninger 

for den pågældende art af dyr. Rådet kan med passende varsel tilbagekalde en godkendelse af oplysninger. 

Rådet har det juridiske ansvar for pasningsvejledningen. 

Stk. 4. Rådet vedrørende hold af særlige dyr kan søge bistand hos andre særligt sagkyndige, når en sags 

behandling forudsætter en sagkundskab, som rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i 

besiddelse af. 

Begrundelse: I det hidtige arbejde har det vist sig nyttigt at benytte hobbyopdrætternes store ekspertice 

ved udarbejdelse af pasningsvejledninger. For at dette samarbejde kan fortsætte er det en ubetinget fordel 

at interesserede opdrættere på forhånd kan se hvilke krav der stilles til udarbejdelse af 

pasningsvejledninger, så de kan bidrage med de rigtige oplysninger fra begyndelsen. Af hensyn til 

gennemskueligheden af pasningsvejledningerne bør alle pasningsvejledninger være udarbejdet ud fra 

samme skabelon, det giver den største sikkerhed for at slutmodtageren forstår budskabet. 

Eventuel samling af flere arter i samme pasningsvejledning, bør kun ske for nært beslægtede arter, der 

stiller samme krav til pleje og pasning. 

Af respekt for opdrættere, der udarbejder og indsender pasningsvejledninger, bør der ikke rettes i det 

indsendte uden der har været dialog mellem udfærdigeren og Rådet.  

Der bør ikke være tvivl om, at når det er  Rådet vedrørende hold af særlige dyr, der godkender 

pasningsvejledningerne, så må det også være Rådet, der har det juridiske ansvar for indholdet, eller er der 

ingen grund til godkendelsesproceduren. 

 

Vedrørende Bilag 1. 

Forslag: Kolibrier (Trochili) undtages fra forbuddet på liste 1. 

Begrundelse: Kolibrier har tidligere kunnet holdes på tilfredsstillende måde i Danmark. De eneste opdræt 

der er sket i Danmark, er således sket ved private hobbyopdrættere. Kolibrier holdes stadig ved 

hobbyopdrættere i andre europæiske lande. 
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