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Den Danske Dyrlægeforenings bemærkninger til høring over udkast til
bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) mener som udgangspunkt, at det er vigtigt, at de dyr, der handles
med, sikres de bedste vilkår under opholdet hos en ”dyrehandler”. DDD hilser derfor velkomment, at
bekendtgørelsen er gjort mere logisk i sin opbygning, da dette er med til at sikre, at bekendtgørelsen
overholdes. Ligeledes finder DDD det hensigtsmæssigt, at kravene fra Dyreværnslovens §2 og §3
præciseres i bekendtgørelsen.

DDD er enig i, at dyr ikke må stå i udstillingsvinduer og finder det hensigtsmæssigt, at fisk ikke længere er
undtaget i bekendtgørelsen.

DDD mener, det er vigtigt, at der føres optegnelser over dyr, der til- og fraføres ”forretningen”, samt at
der indføres krav om, at tilførte dyr holdes isoleret i 30 dage, inden de sammenføres. DDD ser dog en
udfordring i kontrollen af overholdelsen af dette krav og opfordrer til, at der indføres krav om
isolationsområder i virksomheden, da dette vil være med til at sikre, at kravet bliver overholdt.

DDD er bevidste om, at der kan være tilfælde, hvor en dispensation fra pasningsvejledning, uddannelse og
eller dyrlægetilsyn kan være hensigtsmæssig men understreger, at en sådan dispensation altid bør bero på
en veterinærfaglig vurdering af den givne situation og efter et besøg hos den berørte forhandler.
Derudover mener DDD, at dispensationerne altid bør forelægges Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr,
der skal kunne tage endelig afgørelse i sagerne om dispensation.

Da kravene til pasningsvejledningerne er taget ud af bekendtgørelsen, understreger DDD vigtigheden af, at
alle pasningsvejledninger til enhver tid godkendes af Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte fagkonsulent Ida Tingman Møller på
itm@ddd.dk.

Med venlig hilsen

Ida Tingman Møller
Fagkonsulent, DVM
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Den Danske Dyrlægeforenings bemærkninger til høring over udkast til
bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) mener som udgangspunkt, at det er vigtigt, at dyr, der er i
menneskers varetægt, sikres opfyldelse af deres fysiologiske behov og beskyttes mod unødig lidelse og
overlast. DDD er derudover af den opfattelse, at der er dyr, der ikke egner sig til hold af private, da de
kan frembyde fare eller er vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.

DDD anerkender, at bekendtgørelsen i sin nye form er gjort mere enkel, og der på den måde er større
klarhed omkring reglerne for privates hold af særlige dyr.

DDD bemærker, at man har fjernet kravene til indretning af dyreanlæggene og lader Dyreværnsloven stå
alene sammen med kravet om udlevering af pasningsvejledninger.

Det er DDDs vurdering, at særligt eksotiske dyr (særlige dyr) kan udgøre en udfordring for private at
holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde, og DDD hilser derfor velkomment, at der er krav om
udlevering af pasningsvejledninger ved salg af dyr fra ”erhverv”. DDD påpeger dog, at mange dyr ikke
sælges fra ”erhverv” og mange, særligt eksotiske dyr, importeres fra udlandet. Derudover påpeger DDD,
at der ikke er krav om, at pasningsvejledningerne overholdes.

DDD mener derfor ikke, at Dyreværnsloven kan stå alene i forhold til sikring af dyrevelfærden. DDD
opfordrer i stedet til, at man som i udkastet til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr, som
minimum indskriver i bekendtgørelsen kravene fra dyreværnslovens § 2 og § 3, stk. 1 omhandlende
omsorgsfuld behandling og rum/arealer, der tilgodeser dyrenes behov således, at det også bliver klart for
private dyreejere, at disse paragraffer finder anvendelse.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte fagkonsulent Ida Tingman Møller på
itm@ddd.dk.

Med venlig hilsen

Ida Tingman Møller
Fagkonsulent, DVM
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