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20. november 2015 
Dok. Nr. D15-141791 

 
Vedr.: Høringssvar vedr. forretningsorden vedr. Det Veterinære Sundhedsråd 
m.v. 
 
Med henvisning til skrivelse af 23. oktober 2015 (j.nr. 2015-32-31-00132), hvormed 
Fødevarestyrelsen (FVST) anmoder om bemærkninger til udkast til ’Bekendtgørelse 
om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd1’ og udkast til ’Bekendtgørelse 
om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd2’ – i 
forbindelse med ændring af Dyrlægeloven3 og Dyreværnsloven4 - skal Foreningen 
hermed bemærke, som følger: 
 
Specifikke bemærkninger: 
 
a) Dyrenes Beskyttelse (DB) bifalder udvidelse af antal medlemmer af Det Veterinære 
Sundhedsråd (DVS) fra 5 til 6, såfremt der herved kan sikres faglig ekspertise, som 
muliggør, at der kan ageres på mindst samme niveau, som da det nedlagte ’Råd 
vedr. hold af særlige dyr’ varetog opgaven. Dette forudsætter forventeligt, at der efter 
behov vil skulle trækkes på ekstern faglig bistand med tilstrækkeligt kendskab til så-
dant dyrehold. 

Det bemærkes, at der til ’Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfagli-
ge spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd’ knytter sig en vejledning5. 

b) DB tager til efterretning, at DVS ikke fremover skal afgive udtalelser i civile retssa-
ger som en naturlig følge af, at det fremover kun er politi og anklagemyndighed, der 
kan indhente udtalelser. Hvis dette resulterer i, at DVS vil spare en masse tid - og det 
derved kan fremme behandlingstiden - forekommer det at være en positiv konse-
kvens. Det er uomtvisteligt, at sagsbehandling er en betydningsfuld tidsmæssig fla-
skehals i mange tilfælde.  

c) Det forhold, at der lægges op til, at DVS ikke længere skal have mulighed for at 
afgive udtalelser om generelle forhold af egen drift, er efter DB’s opfattelse overor-
dentligt kritisk, da det politiske system dermed kan ’undertrykke’ faglighed, som fore-
kommer ubekvem. Et væsentligt problem i en økonomisk vigtig landbrugsproduktion 
bliver det derfor vanskeligere at kritisere offentligt af DVS med den definitionsmæssigt 
højeste sagkundskab.  
 
DB vil hermed på det skarpeste protestere over denne foreslåede ændring. 
 
DB vil benytte anledning til at erindre om de vigtige og store sager af principiel karak-
ter, som DVS selv har taget op i hidtidige generelle udtalelser. F.eks. kan nævnes 
udtalelser om dyretransport, brok-lidelser og ikke mindst skuldersår hos svin. Navnlig 
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sidstnævnte har været mindeværdig og understreger betydningen af den indskræn-
kelse af DVS’ virke, man nu er ved at foretage. 
 
DB forbeholder sig ret til at bringe denne bebudede ændring til offentlighedens nær-
mere kendskab, da det har vidtrækkende konsekvenser for muligheden for at temati-
sere og diskutere dyrevelfærd i samfundsmæssig sammenhæng – og derved har rod i 
det pluralistiske demokratis kerne: ytringsfrihed, fri debat og meningsdannelse. 
 
Generelle bemærkninger: 
Det er påfaldende, at den største og mest vidtrækkende ændring vedr. DVS ikke er 
nævnt i høringsbrevet, jf. pkt. c ovenfor. Én af de potentielle forklaringsmuligheder er, 
at det kunne være en ren forglemmelse, men i givet fald så dog af temmelig påfal-
dende karakter. 
 
Dyrenes Beskyttelse indgår selvfølgelig gerne i en dialog om ovenstående emner 
m.v. 
 
 
Venlig hilsen 
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