
 

 

Att.: Fuldmægtig Marianne Marer 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Fødevarestyrelsen 
Dyresundhed 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

23. november 2015 
Dok. Nr. D15-142256 

 
Vedr.: Høringssvar vedr. implementering af EU's Anerkendelsesdirektiv m.v. i 
bekendtgørelser på veterinærområdet 
 
Med henvisning til skrivelse af 23. oktober 2015 (j.nr. 2015-14-31-00167), hvormed 
Fødevarestyrelsen (FVST) anmoder om bemærkninger til udkast til ændringer af en 
række bekendtgørelser:  
 

 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for 

inseminering af levende dyr1. 

 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for 

erhvervsmæssig handel med dyr2. 

 Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr3. 

 Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle4. 

 Bekendtgørelse om opdræt af ræve5. 

 Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt6. 

 Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i mink-

farme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af 

pelsdyr i pelsdyrfarme7. 

 
på veterinærområdet (i relation til implementering af ændring af EU’s Anerkendelses8- 
og Servicedirektiver9), skal Foreningen hermed bemærke, som følger: 
 
Generelle bemærkninger: 
Dyrenes Beskyttelse (DB) mener, at uddannelse af de personer, som håndterer dyr, 
er afgørende vigtigt med henblik på at opnå god dyrevelfærd. Manglende viden og 
indsigt er ofte væsentligt medvirkende faktorer til dårlig dyrevelfærd og sager med 
overtrædelser af reglerne om beskyttelse af dyr.  
 
DB mener også, at der skal være krav om regelrette uddannelseskurser og kompe-
tencebeviser for personer med praktisk erfaring, da sidstnævnte ikke i sig selv er no-

                                                 
1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende 

dyr 
2
 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for erhvervsmæssig handel 

med dyr 
3
 Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af hjortedyr (med senere ændringer) 

4
 Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts 1998 om opdræt af strudsefugle (med senere ændringer) 

5
 Bekendtgørelse nr. 1151 af 4. oktober 2007 om opdræt af ræve (med senere ændringer) 

6
 Bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt af fjervildt (med senere ændringer) 

7
 Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af 

personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme. 
8
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 

2005/36/2012 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (’Anerkendelsesdirektivet’) 
9
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det 

indre marked (’Servicedirektivet’) (med senere ændringer) 



 

 
Side 2 

 

gen garanti for, at man har forståelse for at udføre relevante opgaver m.v. på tilfreds-
stillende vis. Anciennitet er ikke i sig selv nogen sikkerhed for arbejdets korrekte udfø-
relse.  
 
Generelt er DB ikke tilfreds med, at der sker en svækkelse af lovgivning på dyrevel-
færdsområdet ved at ophæve eller lempe regler, der ikke erstattes af noget, som er 
mindst lige så godt, jf. § 4a i Dyreværnslovens10. 
 
Specifikke bemærkninger: 
Dyrenes Beskyttelse har nogle specifikke bemærkninger, som følger: 
 
Implementeringen i bekendtgørelserne omhandler angiveligt ændringer af krav om 
anerkendelse af erhvervsudøvere fra andre medlemslande, hvad angår 1 års er-
hvervserfaring - mod i dag et krav om 2 år. Isoleret set kan dette kun opfattes som 
en forringelse i relation til dyrevelfærd, hvorfor DB ikke kan bifalde ændringerne. 
 
På den baggrund vil DB opfordre FVST til at arbejde for, at der både nationalt og in-
ternationalt (herunder i EU-regi) arbejdes for, at der sikres bedre uddannelse af og 
kompetenceudvikling for personale, som er beskæftiget med dyrehold. 
 
DB vil således opfordre FVST til at arbejde for, at der fastsættes de bedst mulige fæl-
les uddannelsesrammer og -indhold, at der indføres en grundig egnethedsprøve og 
europæisk erhvervspas (kompetencebevis) samt sikring af tilstrækkelige erhvervs-
mæssige kvalifikationer m.v. 

Det er DB's holdning, at FVST på EU-plan bør arbejde for, at afholdelse af 
kurser og udstedelse af uddannelses- og kompetencebeviser sker på en ensartet 
måde. Organer/enheder, der udsteder sådanne beviser, bør derfor akkrediteres i 
overensstemmelse med ensartede standarder, der bør gøres til genstand for en vi-
denskabelig vurdering.  
 
DB finder det afgørende vigtigt, at der også bliver stillet krav til sprogkundskaber, som 
er af stor betydning i relation til kommunikation om dyrevelfærdsmæssige forhold. I en 
dansk kontekst skal man endvidere huske på, at den kulturelle baggrund som er-
hvervsudøvere fra andre EU-lande er væsensforskellig, herunder også i synet på dy-
revelfærdsmæssige standarder. 
 
Dyrenes Beskyttelse indgår selvfølgelig gerne i en dialog om ovenstående emner 
m.v. 
 
Venlig hilsen 
   

 

     
Britta Riis    Søren Kent Pedersen 
Direktør     Dyrlæge, Ph. D., projektleder 
Dyrenes Beskyttelse   Dyrenes Beskyttelse 

                                                 
10 Lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015 af dyreværnsloven (’Dyreværnsloven’) 


