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Kommentarer fra Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med høring over udkast til
bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde og ændring af betalingsbekendtgørelsen.
J.nr. 2011-20-2301-00818
Indledningsvis beklager vi i Dyrenes Beskyttelse, at vi ikke er med på høringslisten, idet
kontrol på samlesteder i høj grad har betydning for dyrevelfærden. Det er med baggrund
i dette standpunkt, at vi tillader os at indsende vores kommentarer til ændringen i reglerne.
I Dyrenes Beskyttelse ser vi med stor bekymring på tendensen i Fødevarestyrelsen til at
overlade en del af kontrollen med dyretransporter til honorarlønnede dyrlæger frem for at
benytte fastansatte embedsdyrlæger.
Med indførslen af brug af honorarlønnede dyrlæger, vil det blive vanskeligere at sikre en
god og tilstrækkelig kontrol med dyretransporter.
Årsagerne til dette er blandt andet:
• Kontrol af dyretransporter er kompliceret og kræver en stor oplæring og koordinering. Det vil sige, at der fra Fødevarestyrelsens side skal afsættes mange ressourcer til oplæring og senere koordinering af indsatsen af alle de dyrlæger, der
kommer på samlestedet. Idet det forventes at de honorarlønnede dyrlæger skal
have timeløn for at deltage i oplæring og koordineringsmøder, frygtes det, at der
ikke afsættes de nødvendige ressourcer til dette.
• Der er stor forskel i arbejdsopgaverne for en praktiserende dyrlæge, der skal være serviceminded og en embedsdyrlæge, der skal optræde myndigt, være helt
uafhængig af "kunden", og sikre at alle retter sig efter dyrlægens anvisninger. Det
kan være vanskeligt for én person at kunne optræde i begge roller.
• Kontrolarbejdet i forbindelse med dyretransporter er ofte konfliktfyldt, hvorfor der
er brug for meget supervision af kontrollanterne. Da de honorarlønnede dyrlæger
ikke har en fast base i Fødevarestyrelsen, vil det vanskeligt for dem at få den
nødvendige supervision og støtte.
• Det er kontrollanters erfaring, at de ofte spilles ud mod hinanden af personalet,
der kontrolleres. Da alle kontrollanter ikke har samme arbejdsplads, og derfor ikke ser hinanden så ofte og kan vende sådanne begivenheder, er det vanskeligt
at reagere korrekt i disse tilfælde.
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I forbindelse med offentliggørelsen af Fødevarestyrelsens og Plantedirektoratets
kontrol med dyrevelfærd/dyretransporter er det kommet frem, at Fødevarestyrelsen af og til ikke indgiver politianmeldelser rettidigt. Idet Fødevareministeren i et
samråd har givet udtryk for, at det er Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger, der
skal udforme politianmeldelser på forhold, som de honorarlønnede dyrlæger har
observeret, kan det frygtes, at det bliver endnu vanskeligere at overholde de givne tidsfrister i forbindelse med indgivelse af politianmeldelser. Det frygtes ligeledes at væsentlige oplysninger kan gå tabt i forbindelse med udformning af politianmeldelser, når de skal igennem flere hænder.
Den honorarlønnede dyrlæge kan være inhabil, idet vedkommende skal kontrollere dyr, der kommer fra besætninger, som vedkommende selv kommer i som
praktiserende dyrlæge.

Dyrenes Beskyttelse er ikke vidende om, at man fra Fødevarestyrelsens side har imødekommet ovenstående problemer på betryggende vis, bortset fra sidste punkt, der er sikret ved hjælp af ændringsbekendtgørelsen1.
Vi frygter, at de bebudede ændringer af betalingsbekendtgørelsen2 vil fremme brugen af
honorarlønnede dyrlæger, idet Fødevarestyrelsen kræver 350 kr i grundgebyr samt 192
kr pr. påbegyndt kvarter.
Hvis samlestedet i stedet benytter sig af en honorarlønnet dyrlæge, er prisen 686 kr pr.
påbegyndt time, der skal dog betales for mindst 2 timer pr. dyrlæge pr. dag. Det vil altså
sige, at i flere tilfælde, er det billigst for virksomhederne at hyre en honorarlønnet dyrlæge.
Dyrenes Beskyttelse bekymrer sig meget om at kontrollen med dyretransporter endnu en
gang forringes, og vi forbeholder os ret til at informere offentligheden om dette.

Med venlig hilsen

Britta Riis
direktør
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og
eksportisolationsstalde
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Bekendtgørelse nr. 947 af 28/07/2010 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.,
med senere ændringer

