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Vedr.: Notat om Kommissionens strategi for landbrugsforskning og innovation.
DOSO støtter kommissionens plan om en strategi for landbrugsforskning og innovation i
landbrugssektoren. Utilsigtede konsekvenser af intensiv landbrugsproduktion, særlig
husdyrproduktionen, koster samfundsværdier. Overforbrug af antibiotika, udbringning af
enorme mængder gylle, gødskning, landindvinding, dræning og sprøjtning, har skadet dyr,
mennesker, biodiversiteten og hele det økologiske system.
DOSO mener, at forskning og innovation inden for landbrugets primærproduktion bl.a. skal
have som mål at sikre bæredygtighed i alle led i husdyrproduktionen samt velfærd for det
enkelte dyr.
Eksisterende regler og forvaltning af regler for landbrugets primærproduktion har vist sig
utilstrækkelige. Mennesker, dyr, økosystem og klima har været utilstrækkelig beskyttet. Der
er brug for en transformation af landbrugets meget intensive primærproduktion af hensyn til
mennesker, dyrevelfærd, miljø, klima, natur, sundhed, lokalsamfund og arbejdspladser.
DOSO mener, at dyre- og naturbeskyttelse skal integreres i landbrugsforskning og -politik.
Husdyrproduktionens forretningsmodeller kan med fordel gøres til genstand for forskning og
innovation. EU har behov for at udvikle tankesæt og forretningsmodeller der tager
udgangspunkt i og støtter etisk, økonomisk, miljø- og klimamæssigt og
(folke)sundhedsmæssigt bæredygtige landbrug.
Bioøkonomi indgår i kommissionens strategi for landbrugsforskning. DOSO mener, at
bioøkonomiens biomasse skal være bæredygtig i hvert led.
DOSO mener, at der af midlerne til forskning og innovation skal øremærkes beløb til
dyrevelfærd og økologisk landbrugsproduktion.
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Vedr.: Notat om etablering af en EU platform for dyrevelfærd
DOSO glæder sig over kommissionens planer om at etablere en EU platform for
dyrevelfærd.

RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
2970 HØRSHOLM
Tlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk

EU’s eksisterende regler og forvaltning har ikke forhindret grov behandling af landbrugets dyr,
idet andre hensyn end dyrenes velfærd har vægtet højere.
DOSO hæfter sig derfor ved, at kommissionen ser platformen som et værdifuldt redskab i
bestræbelserne på at håndhæve eksisterende regler for dyrs velfærd og at udvikle og
implementere højere standarder for dyrevelfærd.
Dyrene i landbruget er levende og følende væsner, som har krav på beskyttelse og på
behandling, der afspejler, at de er andet og mere end ’redskaber til at konvertere foder til kød
og andre salgbare produkter’. Velfærd for det enkelte dyr skal måles med udgangspunkt i
dyrets artsspecifikke behov.
Med kommissionens og medlemslandenes finansielle og politiske støtte kan en EU platform for
dyrevelfærd bidrage aktivt til udvikling af reel beskyttelse af dyr, miljø og mennesker.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent, Anima
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