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Høsterkøb den 3. maj 2016
Vedr.: Skriftlig høring i Den Nationale Komité for Landbrugsdyr forud for rådsmødet
(landbrug og fiskeri) den 17. maj 2016.
Vedr. notat om dyrevelfærd, herunder resultaterne af Eurobarometerundersøgelse om
europæernes holdning til dyrevelfærd og status for etableringen af EU dyrevelfærdsplatform
DOSO er meget tilfreds med den øgede fokus på dyrevelfærd. Planerne om etablering af
en fælles europæisk dyrevelfærdsplatform er interessante, og vi håber, at alle EU-lande vil
bidrage til, at dyrevelfærden for landbrugsdyrene vil øges.
DOSO glæder sig over, at Eurobarometerundersøgelsen (N 03-16) viser, at EU’s borgere har
givet udtryk for etiske holdninger til hold af dyr, og vi mener, at usikkerheden/uenigheden
med hensyn til metoder og regler er af afgørende vigtighed for dyrenes velfærd, forstået på
den måde, at dyrenes behov snarere end kulturelle eller eksempelvis religiøse holdninger
skal ligge til grund for valg af metoder og regler.
DOSO mener derfor, at kommissionens plan om udvikling og implementering af højere
standarder for dyrevelfærd afhænger af, om dyrenes behov accepteres som udgangspunkt
og pejlemærke.
Vedr. notat om rådskonklusioner om bekæmpelse af antibiotikaresistens
DOSO mener, at bekæmpelse af den antibiotikaresistens (N 04-16), som fremprovokeres i
industrielle husdyrhold nødvendigvis må starte med en erkendelse af årsagerne til
overforbruget af antibiotika. Vi erindrer om, at landbruget ukritisk har taget industriens
metoder i brug og ignoreret, at en industriel tilgang til dyr gør dyrene syge og
medicinkrævende. Hidtidige forsøg på at reducere brugen af antibiotika har fejlet, fordi
erkendelsen af årsagerne til medicinbehovet er fraværende.
DOSO mener det bevist, at antibiotikamisbrug og -resistens hænger uløseligt sammen med
mangel på dyrevelfærd.
DOSO mener, at en seriøs strategi til bekæmpelse af antibiotikaresistens i landbruget skal
starte med en erkendelse af, at eksisterende produktionsmetoder gør dyrene syge og
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DOSO foreslår, at de nationale handlingsplaner til bekæmpelse af antibiotikaresistens
skal indeholde målbare forbedringer for det enkelte dyr i landbrugets husdyrhold.
Da halebid er tegn på manglende velfærd foreslår vi, at halebid og –kupering indgår i de
nationale handlingsplaner som målbare beviser på fravær af velfærd.
Husdyrindustriens smågrise fravænnes før dyrenes fordøjelsessystem er ’modent’.
De små dyr får medicin og zink og kobber for at overleve i stedet for mere tid til
udvikling. Vi foreslår, at handlingsplanen kræver medicinforbruget til smågrise erstattet
af tid hos soen. Vi foreslår, at handlingsplanen sætter fokus på anvendelsen af zink og
kobber, som tilsættes smågrisefoder. Anvendelsen af Zink og kobber anvendes som
erstatning for antibiotika, men har samme effekt med hensyn til fremprovokation af resistente
bakterier. Store mængder kobber og zink tilføres jorden med svinegylle. Stigningen i
forekomsten af disse metaller i jorden er allerede mange steder et potentielt miljøproblem.
DOSO støtter forslaget om et ”One Health” netværk. Dyrevelfærd er ikke en separat
udfordring. Fænomenet hænger nøje sammen med miljø, klima og med den
antibiotikaresistens, som truer både økonomi og human sundhed.
DOSO er uenig i forslaget om at tillade forebyggende medicinering i forbindelse med eksport
af dyr, fordi der transporteres millioner af medicinerede dyr på kryds og tværs af kloden til
skade for dyrenes velfærd, miljø, klima og sundhed, og fordi vi mener, at transport af levende
dyr skal begrænses kraftigt og erstattes af transport af kød og kroppe.
DOSO mener ikke, at ’gult-kort ordningen’ og ’forbuddet mod vækstfremmere’ har vist
resultater, der gør ordningerne egnede som eksempler til efterfølgelse.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent., Anima
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