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Vedr.: Høring over ændring af bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr
Med henvisning til skrivelse af 5. december 2011, hvormed Justitsministeriet sendte
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i transport af
dyr1 i høring, skal Dyrenes Beskyttelse (DB) bemærke, som følger:
DB er meget tilfreds med ophævelse af § 5 lydende:
”§ 5. Den, der er ansvarlig for en transportvirksomhed omfattet af transportforordningen eller et
samlested, der er godkendt efter EF-veterinærforskrifterne, skal sikre, at personalet senest 3 måneder efter ansættelsesstart har gennemført den i § 4 nævnte uddannelse i transport af dyr.
Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra fristen i stk. 1.”

DB mener, at det helt fra begyndelsen var et problem, at Justitsministeriet udstedte
Transportbekendtgørelserne og Vejledning2 på så sent et tidspunkt i relation til Transportforordningens3 anvendelse. I betragtning af at Transportforordningen blev udfærdiget i december 2004, trådte i kraft primo 2005 og fandt anvendelse per 5. januar 2007
burde dette have fundet sted i god tid, så der var tid til, at alle parter, herunder transportvirksomhederne og samlestederne, kunne forberede sig ordentligt på de nye reglers anvendelse.
Justitsministeriet bemærkede i december 2006, at arbejdet med at etablere transportuddannelsen efter ’Lov om arbejdsmarkedsuddannelser’ af flere grunde var blevet forsinket.
Justitsministeriet indførte derfor en overgangsordning indtil udgangen af 2007, således
at personalet i transportvirksomheder og på samlesteder skulle have gennemført del 1
(grunduddannelsen) af transportuddannelsen senest d. 1. januar 2008, forudsat personalet var ansat før d. 5. januar 2007.
Den egentlige begrundelse for at gennemføre en overgangsordning var således, at
myndighederne ikke følte, at man kunne pålægge virksomhederne et umiddelbart gældende uddannelseskrav, så længe uddannelsestilbud og -kapacitet ikke var etableret
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tidsnok til, at personale kunne have gennemført uddannelse forud for tidspunktet for
reglernes anvendelse.
Herudover imødekom Justitsministeriet et ønske fra virksomhederne om at kunne se
personale an i en prøveperiode, inden man bekostede uddannelseskurser på disse.
Det var derfor af hensyn til virksomhederne og deres personale - og på bekostning af
hensynet til dyrenes tarv - at bestemmelsen blev indført.
Transportforordningens krav til uddannelse per 5. januar 2007:
Vedr. transportvirksomheder fremgår det af Artikel 6, stk. 4:
”4. Transportvirksomheder skal betro håndteringen af dyr til personale, som er blevet undervist i
bestemmelserne i bilag I og II.”

Endvidere gælder Artikel 9, stk. 2, litra a, vedr. samlesteder:
”2. De ansvarlige for samlesteder, der er godkendt i medfør af EF-veterinærforskrifterne, skal
desuden
a) udelukkende betro håndteringen af dyrene til personale, som har gennemgået uddannelseskurser i de relevante tekniske forskrifter i bilag I”

Vedr. uddannelseskurser fremgår følgende af Artikel 17, stk. 1:
”1. Med henblik på anvendelsen af artikel 6, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, litra a), skal personalet i
transportvirksomheder og på samlesteder tilbydes uddannelseskurser.”

Bemærkninger:
DB er af den opfattelse, at uddannelse af personale er af fundamental betydning for at
sikre god dyrevelfærd.
DB bifalder derfor, at det forsinkede uddannelseskrav omsider afvikles. Det er DB’s
opfattelse, at bestemmelsen hele tiden har været i strid med Transportforordningen.
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