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Høring vedr. ændring af Betalingsbekendtgørelsen
Med henvisning til skrivelse af 13. juli 2012 fra Fødevarestyrelsen (FVST), hvormed
udkast til ’bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af
fødevarer og levende dyr1’ sendes i høring, skal Dyrenes Beskyttelse (DB) bemærke
som følger:
DB ser med stor bekymring på tendensen i FVST til at overlade kontrol - herunder også
med små slagterier - til honorarlønnede dyrlæger frem for at benytte fastansatte embedsdyrlæger.
DB mener principielt, at kontrollen med små slagterier bør udføres af fastansatte embedsdyrlæger i FVST for herved at få den bedst mulige og mest uvildige kontrol.
Det er utroligt vigtigt kontrolarbejde, som udføres på de små slagterier i relation til dyrevelfærd. Der foretages levende syn af slagtedyr, og i visse tilfælde kontrol ved aflæsning af dyr. Herudover afslører den egentlige kødkontrol af slagtekroppe også i nogle
tilfælde formodede overtrædelser af dyreværnslovgivningen, f.eks. i relation til transportegnethed, dyr med lidelser i bevægeapparatet (e.g. haltheder, knoglebrud, ledlidelser), slagmærker, brok m.v. Desuden kontrolleres dyrevelfærd på slagterierne i relation
til håndtering, opstaldning, bedøvelse og afblødning af dyr samt hermed forbundet brug
af udstyr og apparatur.
Der henvises i den forbindelse til det betydelige antal overtrædelser af dyreværnslovgivningen - i relation til transport af dyr til slagtning og ved velfærdskontrol på slagterier
og slagtehuse - som fremgår af FVST’s rapport ”Dyrevelfærd i Danmark 2011”2.
Det fremgår af høringsbrevet, at en ny organisationsaftale om aflønning af honorarlønnede dyrlæger har øget omkostningsniveauet, hvilket er medvirkende årsag til, at betaling for kontrol på små slagterier forhøjes.
DB mener, at ressourcerne ville kunne udnyttes langt bedre ved at sikre, at kontrollen
med små slagterier udføres af specialiserede og fastansatte embedsdyrlæger, som har
mulighed for at opbygge stor erfaring og viden på området.
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DB er bekymret for, at kvaliteten af kontrolarbejdet ikke altid er i højsædet, når honorarlønnede dyrlæger skal udføre det. Dette skyldes, dels at det er en bibeskæftigelse, dels
at kontrolarbejdet ikke flugter med mange praktiserende dyrlægers interesseområde,
hvorfor den nødvendige dedikation for optimal udførelse af arbejdet ikke nødvendigvis
er til stede.
Ved brug af honorarlønnede dyrlæger er det derfor vanskeligere at sikre en god og
tilstrækkelig kontrol med dyrevelfærd på små slagterier.
Årsagerne til dette er bl.a.:
*Kontrol af små slagterier er kompliceret og kræver en stor oplæring og koordinering.
Det vil sige, at der fra FVST’s side skal afsættes mange ressourcer til oplæring - og
senere koordinering af indsatsen - af alle de dyrlæger, der kommer på slagterierne.
Idet det forventes, at de honorarlønnede dyrlæger skal have timeløn for at deltage i
oplæring og koordineringsmøder, frygter DB, 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 små slagterier er ofte konfliktfyldt, hvorfor der er
brug for meget supervision af kontrollørerne. Da de honorarlønnede dyrlæger ikke har
fast base i FVST, vil det vanskeligt for dem, dels at få nødvendig støtte, dels at blive
superviseret tilstrækkeligt.
*Det er kontrollørernes erfaring, at de ofte spilles ud mod hinanden af personalet, der
kontrolleres. Da ikke alle kontrollører har samme arbejdsplads, og derfor ikke ser hinanden så ofte og kan vende sådanne begivenheder, er det vanskeligt at reagere korrekt i disse tilfælde.
*I forbindelse med offentliggørelsen af FVST’s kontrol med dyrevelfærd/dyretransporter
er det tidl. kommet frem, at FVST af og til ikke indgiver politianmeldelser rettidigt. Idet
Fødevareministeren i et samråd har givet udtryk for, at det er FVST’s 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.
DB er selvfølgelig altid villig til at indgå i en konstruktiv dialog på et sagligt grundlag og indgår gerne i et samarbejde om reelle forbedringer af kontrol med dyrevelfærdsmæssige forhold på små slagterier.
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Med venlig hilsen

Per Jensen, Præsident
Dyrenes Beskyttelse

Britta Riis, Direktør
Dyrenes Beskyttelse
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