
 

 

 

Att: 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

14.november 2018 
KM/16-03364 

      FVST ref. j.nr 2018-15-30-00108 
 

Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar vedrørende forslag til 
dyrevelfærdslov. 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) bakker op om forslaget om en forenkling af 

lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet, som der er lagt op til med Lovkompasset. DDD 

støtter op omkring, at bemyndigelsesbestemmelsen skal anvendes til implementering af EU-regler, og 

mener at der i lovbemærkningerne klart skal redegøres for rækkevidden af implementeringshjemlen, 

og om der er hjemmel til mere end minimumsimplementering. 

 

DDD ønsker dog endnu engang at understrege, at vi finder det særdeles væsentligt, at en forenkling 

gennem det fremsatte lovforslag ikke forårsager; 

 

 Svækkelse af de nuværende danske regler på dyrevelfærdsområdet som er angivet i de 

artsspecifikke love 

 Forringelser for de forskellige dyrearter i forhold til deres artsspecifikke behov og de 

produktionsmetoder, der gør sig gældende for den konkrete art 

 

DDD henstiller i den forbindelse til at: 

 

 Lov om hold af heste forbliver en selvstændig lov 

 

DDD og øvrige organisationer i hestesektoren har gennem mange år kæmpet for de rettigheder, 

som i dag fremgår af Lov om hold af heste, og DDD er bekymret for, at reguleringens stabilitet 

anfægtes, såfremt loven fremadrettet reguleres på bekendtgørelsesniveau. 

 

 

 

 



 

 

 

DDD ser ydermere et behov for at få præciseret følgende passager i lovforslaget: 

 

Vedrørende heste: 

Såfremt man fastholder at inkorporere Lov om hold af heste i en ny Dyrevelfærdslov, mener DDD at 

følgende passage bør udvides: 

 

1. § 28 Stk. 3 …afhorning, mærkning, isætning af ring m.m. i næsen eller trynen, fjernelse af 

kløer, tænder og andre legemsdele samt beskæring af næb.  

 

DDD mener ikke, at ovenstående formulering, hvori tænder tilføjes til § 28, klart sikrer videreførsel 

af indholdet i Lov om værn for dyr, jf. LBK nr. 335 af 8. juli 1983 § 10:  

”Fjernelse af mælketænder hos heste er forbudt, medmindre den blivende tand er i frembrud og kan 

ses. I andre tilfælde, hvor fjernelse af tænder hos heste er nødvendig, må denne kun foretages af en 

dyrlæge” og §10 Stk. 2: ”Fjernelse af tandkød på heste må kun foretages af en dyrlæge”, men at dette 

bør tilføjes lovteksten. Det er væsentligt, at denne type behandling ved lov forbeholdes dyrlæger, idet 

den forudsætter veterinærfaglig indsigt. 

 

Vedrørende katte: 

2. § 12 bør tilføjes: At ministeren kan fastsætte regler om indfangning, mærkning og registrering samt 

aflivning af katte 

 

Idet der i gældende lovgivning ikke findes en artspecifik lov for katte, bør dette inddrages i 

Dyrevelfærdsloven, således at det bliver muligt at fastsætte regler for katte. Katte er danskernes 

foretrukne kæledyr, ligesom der findes en større vildkattepopulation, og kattene har krav på samme 

rettigheder som andre familiedyr som fx hunde. DDD arbejder målrettet med oplysning til ejere og 

dyrlæger om vild – og tamkatte, herunder vigtigheden af neutralisering, mærkning og registrering af 

katte, således at ejere i højere grad tager ansvar for egne katte, og DDD henstiller i den forbindelse 

til at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler på området. 

 

Vedrørende fødselshjælp: 

3. Vedr. § 14. Kraftmaskiner må ikke anvendes ved forløsning af dyr. 

  

DDD henstiller til at bevare lovteksten fra Dyreværnslovens §15 stk 1: ”Miljø- og fødevareministeren 

kan fastsætte regler om, at kraftmaskiner ikke må anvendes ved forløsning af dyr, medmindre 



 

 

 

maskinen er godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Miljø- og fødevareministeren 

kan fastsætte regler om typegodkendelse”. 

 

Der anvendes i dag en række godkendte fødselshjælpere til fødselshjælp specielt på kvæg. 

Fødselshjælperne er alle manuelt betjente og mekaniske (det vil sige uden motorkraft) og med en 

udløsermekanisme, så de kun kan udøve et begrænset træk. Fødselshjælperne er med til at sikre god 

stabil fødselshjælp for koen og sikre ordentlige arbejdsforhold for såvel landmænd som dyrlæger.  

DDD henstiller til, at man bibeholder muligheden for, at anvende de godkendte fødselshjælpere. Det 

kan gøres ved at bibeholde den nuværende lovtekst og dermed godkendelsesordning eller alternativt 

undlade at definere godkendte fødselshjælpere som kraftmaskiner.  

Under alle omstændigheder skal behandling, såvel som fødselshjælp, udføres efter de øvrige 

bestemmelser under hensyn til dyrets velbefindende. 

  
Vedrørende inddragelse: 

4. § 19 stk.2 bør tilføjes: ”Inddragelsen af landbrugets organisationer, jf.1.punkt, og andre 

relevante interessenter, skal ske forud for udarbejdelsen af forslag til regler. 

 

DDD ønsker at blive hørt i forbindelse med udformning af regelsæt, der er af indgribende betydning, 

da DDD ønsker at bidrage med input til varetagelse af dyrevelfærd og høj faglighed i 

beslutningsprocessen. Idet der her er tale om en dyrevelfærdslov, bør der i denne ikke (kun) tages 

hensyn til økonomiske interesser. 

 

Vedrørende familiedyr: 

5. § 35 bør tilføjes: ”Miljø og Fødevareministeren kan fast sætte regler om avl af familie- og 

hobbydyr, herunder om forbud mod avl”. 

 

Både nationalt og internationalt er der stort fokus på helbredsmæssige problemer hos familie- og 

hobbydyr. Her tænkes bl.a. på problemstillinger hos racer af kort-snudede hunde og - katte, der 

oplever markant nedsat dyrevelfærd som følge af fremavlede anatomiske træk, der gør det særdeles 

svært for dem at fungere i en normal hverdag. Symptomer er typisk besværet vejrtrækning samt 

fødselsbesvær, der forårsager ubehag og smerte for dyrene. DDD arbejder, i fællesskab med andre 

interessenter, således med at indsamle evidensbaseret viden, der kan danne grundlag for målbare 

parametre omkring negative avlsegenskaber, som kan indgå i eventuel senere lovgivning på området. 

DDD mener i den forbindelse, at der bør være hjemmel til forbud mod avl, idet visse racer lider 

markant under de fremavlede genetiske defekter. Således ses i Skotland lovgivning under 



 

 

 

udarbejdelse, der giver hjemmel til at forhindre avl af populære ”designer” racer, som lider af kendte 

genetiske defekter, der forårsager lidelse senere i livet. 

 

Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede på mail km@ddd.dk eller 

telefon 3913 1088. 

 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen 
Dyrlæge, Fagpolitisk Konsulent DDD 


