
 

Fødevarestyrelsen 

Att.: Marianne Marer. 

J.nr. 2013-14-2301-01145 

Høringssvar: bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr. 

Titel på bekendtgørelse: 

Forslag: Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere) som titlen var på den gamle 

bekendtgørelse. 

Ordet ”Dyrehandler” indskrives i titlen til bekendtgørelsen, så det klart fremgår, at bekendtgørelsen kun 

dækker dyrehandler og ikke hobbyfolk. 

§1: Der mangler en definition af ordret erhvervsmæssig. 

Tilføjelse til §1: 

Forslag: §1 stk. 4 hobbyhold og opdræt af dyr. 

Begrundelse: Ved at tilføre denne stk. 4. undgås al tvivl om bekendtgørelsen brug for hobbyholdet. At f.eks. 

en ung pige som holder kaniner, mus, krybdyr, padder mv. skal overholde bekendtgørelsen er ude af 

proportioner, alene fordi de holder flere individer, og får unger på disse.  

Tilføjelse til §8:  

Forslag: §8 stk. 1. Der kan tillades hold af bilag 1 dyr, hvis dyreholder har eller gennemgår speciel 

uddannelse til hold af ansøgt dyreart. Særlige krav til anlæg og godkendelse af anlæg, samt dyrlæge 

kontrol kan kræves.  

Begrundelse: Dette vil give mulighed for særlige opdrætsprojekter, som kan sikre arters overlevelse i 

Europa og Danskere kan bedrage til opgaven. Der er en del organisationer og private personer som har 

ekspertisen til hold og opdræt af dyr, end zoologiske haver. Denne ekspertise vil også kunne anvendes på 

nogle arter af bilag 1, og dette vil kunne bidrage til arters overlevelse og udbredelse i Europa.  

§ 27 rettes, så den KUN gælder ved salg af fugle.  

Forslag: § 27. Ved tilførsel og fraførsel af fugle, skal der føres optegnelser over følgende oplysninger: 

Begrundelse: Det er kun ved salg af fugle, det giver mening at registrere (ornitose) købere og sælgere. 

Omkostningerne for dyrehandlerne ved registrering af andre dyr er for store og man kan frygte af mange 

dyrehandlere helt vil stoppe salget af dyr. At registrere salget af f.eks. 3 neonfisk vil være meningsløst.  

§28: Indholdet fra bekendtgørelsen BEK nr 1348 af 28/11/2010 §24a bibeholdes/ændres lidt. 

Forslag:  

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

henvisning til pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret. 

Stk. 1. 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. 2. Rådet vedrørende hold af særlige dyr godkender for de relevante kategorier af dyr de oplysninger, 

som pasningsvejledningen mindst skal indeholde, jf. stk. 1. 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 og Fødevarestyrelsen har det juridiske ansvar for pasningsvejledningernes, indhold 

og faglige niveau.  

Stk. 3. 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: Ved at bibeholde kravet til indhold i pasningsvejledninger sikre man, at de 

dyrevelfærdsmæssige forhold belyses bedre og køberen får en forståelse for de forhold som det ny- 

indkøbte dyr kræver. Det er vigtigt at pasningsvejledningerne er ensrettede og specifikke så vanrøgt og 

dyremishandling undgås. Alle arter som en pasningsvejledning dækker, skal nævnes ved videnskabeligt og 

hvis muligt Dansk navn. Det skal være mulig for leverandøren af pasningsvejledning, at indfører emner i 

rækkefølgen, som vil fremme forståelsen for dyreholdet, så dyrevelfærden kan fremmes, såsom f.eks. 

udseende, udbredelse, hold med andre arter/dyr mv. Pasningsvejledningerne godkendes som helhed. 

Pasningsvejledninger vil herved fremstå mere ensartet. Når Rådet vedrørende hold af særlige dyr skal 

godkende en pasningsvejledning, må det også være dem som har det juridiske og faglige ansvar for 

indholdet, ellers er der ingen grund til godkendelsesproceduren.  

 

Dansk Amfibiebie Center, håber at Fødevarestyrelsen vil se positivt på de kommentarer som her er 

fremlagt. 

På vegne af selskabet for Dansk Amfibiecenter 
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