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Vedr. den skriftlige høring af kapitler til Terrestrial Animal Health Code
Generelt finder Dyrenes Beskyttelse det velkomment, at der i OIE sættes fokus på
dyrevelfærd. Uanset at kapitlerne ikke er juridisk bindende, er det et godt redskab til
at forbedre dyrevelfærd i de lande, der ikke endnu har lovgivning om dyrevelfærd.
Dyrenes Beskyttelse har flere anmærkninger omkring kapitlerne for malkekvæg og
arbejdsheste, men undlader at kommentere yderligere jævnfør jeres beskrivelse af
den nuværende politiske proces.
Vedr. Article 7.X.9 føler vi det dog nødvendigt at indskærpe, at teksten med fordel
kan præciseres, da disse indgreb bør være en sidste udvej. Vi foreslår derfor, at teksten rettes til: ”These procedures should be avoided and only performed if considered
absolutely necessary to facilitate management, to meet market requirements and improve human safety and animal welfare”.
I det andet afsnit foreslår Dyrenes Beskyttelse, at det fremgår tydeligt at en del af
disse procedurer med videnskabeligt belæg er smertevoldende for dyret. Formuleringen kunne derfor ændres til ”these procedures cause pain, or have the potential to
cause pain, and thus should be performed in such a ways to minimise any pain and
distress to the animal.”.
Vedr. Article 7.X.13.
I første afsnit mener Dyrenes Beskyttelse, at “elimination” bør tilføjes til listen over
områder, som arealkravene bør tage hensyn til, så teksten lyder “space allowance
should be managed taking into account different aread for lying, standing, feeding
and elimination”.
Vedr. Article 7.X.14.
Dyrenes Beskyttelse mener, at det bør nævners, at i stalde der har spaltegulv, bør
udviklingen gå i en retning, der sikrer, at svinene har mulighed for at opholde sig i et
areal med fast gulv og et velstrøet lejeareal.

Vedr. Chapter 7.1
Dyrenes Beskyttelses ser generelt god mening i at introducere dyrebaserede mål og
derved inkludere indikatorer som dødelighed, skader, sygdom og lignende vurderinger af dyrevelfærd, som er kendetegnet ved at være lette at registrere. Ikke desto
mindre forholder Dyrenes Beskyttelse sig stadigvæk kritisk, såfremt man udelukkende
benytter disse indikatorer, der er lette at registrere, da dette på forhånd udelukker
målinger af dyrenes adfærd og mulighed for at udøve naturlig adfærd, som er en central del for den overordnede dyrevelfærd.
Dyrenes Beskyttelse er derfor fortaler for en kombination af ressourcebaserede og
dyrebaserede mål til vurderinger af dyrevelfærd og skal bemærke, at de ressourcebaserede mål ofte funderer sig på omfattende videnskabelig dokumentation for dyrs
behov (herunder adfærdsmæssige behov) og derved giver nogle minimumskrav til
hvordan dyr skal holdes, når det gælder de ting, der ikke direkte afspejles eller særlig
let fanges via dyrebaserede mål.
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