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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i for-
retningslokaler 
 
Dyrenes Beskyttelse er undrende over for, at fisk stadig må anbringes i udstillingsvin-
duer. Det er forbundet med stress og væsentlig ulempe for fisk, at være i et udstillings-
vindue. Fiskene bør beskyttes mod de negative stimuli, der kan komme fra et udstil-
lingsvindue. Her tænkes på lys og lydpåvirkninger i den periode af døgnet hvor der 
burde være ro og mørke, men også påvirkninger af negativ karakter i dagtimerne. 
 
Fødevarestyrelsens godkendte pasningsvejledninger for fisk anbefaler følgende: 
”Døgnrytmen holdes stabil med 10-12 timers kunstigt lys dagligt.”1 
 
Dyrenes Beskyttelse anbefaler derfor, at der bør tilstræbes en døgnrytme på 12 timers 
lys og 12 timers mørke, hvilket kan være svært at efterleve hvis fiskene anbringes i et 
udstillingsvindue. 
 
I udkastet til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr, j.nr. 2013-14-2301-
01145, foreslår Fødevarestyrelsen følgende ændring:  
 
§ 24. Dyr må ikke placeres eller forevises i et udstillingsvindue. 
 
Det undre Dyrenes Beskyttelse at forretningslokaler, der ikke er dyrehandel, gerne må 
anbringe fisk i udstillingsvinduer, men at en dyrehandler ikke må.  
 
Dyrenes Beskyttelse holdning er at § 2 i udkast til bekendtgørelse om anbringelse af 
levende dyr i forretningslokaler ændres til: 
 
§ 2. I forretningslokaler, herunder restaurationslokaler, og i udstillingsvinduer må der 
ikke anbringes levende dyr. 
 
Det Dyreetiske Råd kom med en udtalelse i 2013 vedr. lystfiskeri2. Rådet skriver i udta-
lelsen ”..fisk kan betragtes på lige fod med andre hvirveldyr, og at fisk i hvert fald i et 
vist omfang kan både registrere og opleve smerte.” 
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Dyrenes Beskyttelse mener, at fisk skal behandles forsvarligt, og beskyttes bedst mu-
ligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, jf. § 1 i dyreværnslo-
ven. Dermed mener vi, at fisk ikke må anbringes i udstillingsvinduer, under nogen om-
stændigheder. 
 
 
Er der spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os endelig. 
 
 
Med venlig hilsen 

      
Britta Riis, direktør   Jens Jokumsen, projektleder for familiedyr 
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