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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
Dyrenes Beskyttelse finder det meget betænkeligt, at kravet om rådgivning mht. dyrevelfærd nedsættes fra at være en del af alle besøg til blot to besøg årligt.
Selve rådgivningen omkring dyrevelfærd omhandler konkrete forhold i besætningen,
hvilket betyder, at der ikke er krav om, at dyrlægen skal komme ud til alle staldafsnit.
Dette betyder, at dyrlægen ikke vil besøge alle staldafsnit ved hvert besøg, hvilket gør
det lettere at overse potentielle dyrevelfærdsproblemer i besætningen.
Omlægning fra rådgivningsbesøg til statusbesøg vil endvidere medføre lettelser, som
kan gå ud over dyrene, da statusbesøg jvf. bilag 6 og 7 er væsentlig mindre omfattende. Dyrenes Beskyttelse kan ikke støtte op om ændringer i bekendtgørelsen, som
mindsker rådgivning og opsyn mht. dyrevelfærd. Dermed anbefales det at beholde
ordlyden i den nuværende bekendtgørelse, således at rådgivningsbesøg ikke omlægges til statusbesøg og således, at rådgivning mht. dyrevelfærd foretages på samtlige besøg.
Dyrenes Beskyttelse har følgende forslag til tilføjelser i bekendtgørelsen:
Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
§2 stk. 13) "Risikodyr i mælkeleverende besætninger": Følgende grupper af dyr:
a) Nykælvere (alle køer, der har kælvet inden for 5-19 dage),
b) Kalve (født inden for 5-19 dage før rådgivningsbesøget/statusbesøget)
c) Køer før goldning (100-40 dage før forventet kælvning).
Gruppen af kalve bør omfatte alle kalve under 20 dage, da det vil kunne være med til
at registrere tidlig diarré og navlebetændelse.

Bilag 6. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold
For at sikre syge og tilskadekomne dyrs velfærd, skal der være et krav om, at dyrlægen ved alle rådgivnings- og statusbesøg skal undersøge samtlige dyr, der er placeret i syge- og aflastningsbokse. I udkastet til bekendtgørelse er der blot krav om, at
alle dyr, der er blevet behandlet, skal tilses. Man kan godt forestille sig, at der er
f.eks. halte dyr, der er i aflastningsboks, uden at de er i nogen form for behandling –

det skal sikres, at også disse dyr bliver tilset og vurderet af en dyrlæge, når der er
rådgivningsbesøg eller statusbesøg.
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