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Vedr.: Høringssvar vedr. ophævelse af bekendtgørelser på veterinærområdet 
 
Med henvisning til skrivelse af 1. oktober 2015 (j.nr. 2015-14-31-00163), hvormed 
Fødevarestyrelsen (FVST) anmoder om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 
om ophævelse af visse bekendtgørelser på veterinærområdet, skal Foreningen her-
med bemærke, som følger: 
 
Generelle bemærkninger: 
Overordnet finder Dyrenes Beskyttelse anledning til at udtrykke sin utilfredshed med 
den mangelfulde information, som knytter sig til denne høring. Det er ikke særligt in-
formativt eller god oplysning for borgerne m.v., at man ikke ud fra høringsmaterialet 
kan gennemskue konsekvenserne af ændringerne. Der er ingen tilhørende beskrivel-
se af de overvejelser og ræsonnementer, der ligger bag de ønskede regelophævel-
ser, endsige formålet hermed. DB kan ikke undlade polemisk at bemærke, at syste-
met vel er til borgernes skyld – og ikke omvendt.  
 
Generelt er DB ikke tilfreds med, at der sker en svækkelse af lovgivning på dyrevel-
færdsområdet ved at ophæve regler, der ikke erstattes af noget, som er mindst lige så 
godt. 
 
Specifikke bemærkninger: 
Dyrenes Beskyttelse har nogle specifikke bemærkninger, som følger: 
 
1) Det er DB’s opfattelse, at der ved ophævelse af bekendtgørelse om besøgsland-
brug1 og tilhørende vejledning2 sker en svækkelse af kontrollen med besøgslandbrug, 
som meget vel kan få negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser.  
 
Besøgslandbrug kan være af noget varierende beskaffenhed, ligesom dyrene i sa-
gens natur kan blive udsat for en række uvante og stressende situationer. DB mener 
snarere, at der er brug for at opstille mere detaljerede regler for dyrevelfærd i besøgs-
landbrug. 
 
Det må undre, at FVST ikke vil have mere hånd i hanke med besøgslandbrug, idet 
flere mindre zoologiske anlæg for nogle år siden blev om-registreret til besøgsland-
brug3.  
 
DB bemærker sig, at besøgslandbrug p.t. figurerer som begreb i bekendtgørelse om 
zoologiske anlæg4. Foreningen vil derfor opfordre til, at det sikres, at alle dyrehold - 

                                                 
1 Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 904 af 28. september 2000 om besøgslandbrug 
2 Fødevaredirektoratets vejledning nr. 11499 af 28. juni 2000 til bekendtgørelse om besøgslandbrug 
3
 Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 13. januar 2010 om veterinær godkendelse af zoologi-

ske anlæg 
4
 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1023 af 12. december 2002 om godkendelse af og tilsyn med 

zoologiske anlæg m.v. (med senere ændringer) 
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uanset hvordan de defineres og kategoriseres - bliver omfattet af detaljerede regler, 
som sikrer dem den fornødne beskyttelse. 
 
2) Herudover er det DB’s holdning, at der sker en forringelse af beskyttelse af dyr i 
forbindelse med øremærkning ved ophævelse af bekendtgørelse om øremærkning af 
dyr5, som er forankret i Dyreværnslovens6 § 14, stk. 3. 
 
DB henstiller til, at detailbeskrivelsen passende kunne indsættes i den eksisterende 
Mærkningsbekendtgørelse7: 
 

”Ved påsætning af øremærker på dyr skal såvel mærker som tænger til anbringelse 
af mærkerne være af en sådan konstruktion, at mærkningen kan ske uden unødig 
smerte for dyret, og mærkerne må efter anbringelsen ikke trykke eller beskadige dy-
renes ører.” 

 
DB må uvægerligt opfatte det som et tilbageslag at skulle henvise alene til de gene-
relle bestemmelser i Dyreværnsloven, som alt andet lige er mere rummelige og udsat-
te for fortolkninger og udmøntning i relation til konkrete sager.   
 
Dyrenes Beskyttelse indgår selvfølgelig gerne i en dialog om ovenstående emner 
m.v. 
 
 
Venlig hilsen 
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5 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 300 af 1. juli 1951 om øremærkning af dyr 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015 af dyreværnsloven (’Dyreværnsloven’) 
7
 Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1383 af 15. december 2014 om mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får eller geder 


