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Høsterkøb den 26. juli 2017
Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov
om hold af dyr (J.nr.: 2017-15-30-00071)
DOSO har følgende bemærkninger til forslaget:
DOSO bakker 100% op om forslag til øget uddannelse i dyrevelfærd til personer, der
beskæftiger sig med husdyrproduktion, men vi mener, at en sådan uddannelse skal
gælde alle husdyr og ikke kun svin, malkekvæg og æglæggende høner. Vi er dog
bekendt med, at der tidligere er fastsat uddannelseskrav ifm. slagtekyllinger, pelsdyr
of visse andre dyrearter, men listen bør som sagt udvides til samtlige dyrehold.
DOSO mener ikke, at der skal gives dispensation fra uddannelseskravet til
landmænd med tidligere erhvervserfaring. Dårlige rutiner kan være indøvet, når
man i mange år har beskæftiget sig med husdyrhold, og et teoretisk kendskab til
dyrevelfærd kan være nødvendigt for at ændre rutinerne. Under alle
omstændigheder skal landmænd med erhvervserfaring aflægge en tilfredsstillende
prøve.
DOSO mener ikke, at uddannelseskravet kun skal gælde fremtidens landmænd –
altså landmænd, der får ansvar for en besætning for første gang. Der skal fastsættes
en tidsfrist på f.eks. 10 år, hvorefter samtlige personer, som beskæftiger sig med
dyrehold skal uddannes i dyrevelfærd.
DOSO er meget tilfreds med forslaget om årlige offentlige kontrolbesøg og en
offentliggørelsesordning af kontrollen for hundekenneler, hundepensioner,
hundehandlere, hundeinternater mv. – en såkaldt smiley-ordning. Det er vigtigt, at
alle etablissementer besøges, og at det sker jævnligt. Vurderingen af etablissementet
skal ikke kun foretages ud fra faste mål på størrelse af lokaler, bure, løbegårde mv.,
men tage udgangspunkt i dyrenes velfærd og den ansvarlige persons management
(hygiejne, omsorg, tid til udeophold, kontakt med personer og andre hunde osv.).
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
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