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Høringsvar vedr. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebe-
sætninger 
 
 
 
Dyrenes Beskyttelse har ingen bemærkninger til, at dyrlægerne ikke længere skal 
opbevare medicinoptegnelser, da det antages at registreringerne gennem sundheds-
rådgivning sikres at ske forsvarligt i besætningerne. 
  
Dyrenes Beskyttelse finder det særdeles positivt, at optælling af skuldersår er flyttet til 
højrisikoperioden. For øvrige bemærkninger til skuldersårsoptællingen henvises til 
tidligere afgivet høringssvar, idet Dyrenes Beskyttelse dog særligt vil bemærke, at 
skuldersår efter foreningens opfattelse burde ske blandt alle søer. Med optælling ale-
ne i farestalden er der rig mulighed for at flytte søer med skuldersår til andre staldaf-
snit, inden der tælles. 
  
Dyrenes Beskyttelse er bekymret for omlægningen af sundhedsrådgivningen til kun to 
rådgivningsbesøg vedrørende dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse anerkender, at den 
nuværende gennemgang af en tjekliste i form af branchekoden, der i det store hele er 
en gengivelse af lovgivningen, ikke nødvendigvis er den bedste brug af de givne res-
sourcer.  
 
Dyrenes Beskyttelse erfarer imidlertid samtidig, at dyrlæger og besætningsejere giver 
udtryk for at have kunne bruge kravet herom som et værktøj til at få talt om de "bløde 
områder" og de regler, hvor der i forhold til den eksisterende produktion ikke er helt 
overensstemmelse, men sket et skred, så produktion med dårlig dyrevelfærd (evt. i 
strid med gældende regler) er normen, og dermed opleves som det korrekte/lovlige. 
Dyrenes Beskyttelse er bekymret for om den nye tilgang vil medføre, at der fremover 
først og fremmest vil komme fokus på de dyrevelfærdsproblemer, som dyrlæge og 
besætningsejer umiddelbart opfatter som problemer, dvs. de mest i øjnefaldene og 
dem, som har størst økonomisk interesse. Denne tilgang fangede eksempelvis ikke 
det tidligere meget udbredte problem med skuldersår hos søer ligesom den eksem-
pelvis heller ikke kan forventes at sætte fokus på det nuværende problem med ruti-
nemæssig halekupering, idet sådanne problemer var henholdsvis er accepterede 
som en del af intensiv svineproduktion. Sådanne problemer var/er accepteret i stort 
omfang af såvel besætningsejere og de svinedyrlæger, der fremover selv skal finde 
ud af, hvad der sættes fokus på i besætningen.  
 
Dyrenes Beskyttelse foreslår derfor, at der i sundhedsrådgivningen med intervaller 
foretages et tjek af hele velfærdsområdet (i lighed med den nuværende brancheko-
de), og at der så ved besøg imellem disse gennemgående tjek fokuseres på udvalgte 
problemer. Herved vil en vis bevidsthed om de velfærdsproblemer, der ikke springer 
mest i øjnene blive bevaret – velfærdsproblemer, der for dyrene kan være betragteli-
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ge, uden at de går ud over produktionsøkonomien eller på anden vis er meget synli-
ge. Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at dyreværnsorganisationerne inddrages i ud-
vikling af en sådan model, således at dyrenes interesse varetages mere direkte end 
det i denne sammenhæng vil kunne ske af andre interessenter. 
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