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Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) høringssvar over ”udkast til 
bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og 
handelsbesætninger”. 
 
DDD finder det generelt fornuftigt, at man omstrukturerer bekendtgørelser, så de bliver lettere for 
brugerne at forholde sig til og anvende. DDD har forholdt sig til udkastet til bekendtgørelse om krav 
til karantændefaciliteter og eksportkarantæner i et separat høringsbrev.  
DDD forholder sig i det følgende til udkastet til bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til 
samlesteder og handelsbesætninger. 
 
I forhold til nærværende udkast til bekendtgørelse ønsker DDD at påpege: 
 

1. Vedr. §3 stk. 3. bør tilføjes, at Fødevarestyrelsen, ud over mindst ét årligt kontrolbesøg, får 
hjemmel til at udføre stikprøvekontrol på samlesteder, i tråd med §3 stk. 4 i ”udkast til 
bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner”. 
 

2. Vedr. § 8, stk. 1, pkt. 4, litra h, bør krav til samlesteder foruden et kontor til embedsdyrlægen 
indeholde: 
 

a. Egnede faciliteter til brug for embedsdyrlægens arbejde, som det også gør sig 
gældende i §8, stk. 1, pkt. 2, litra k i ”udkast til bekendtgørelse om krav til 
karantænefaciliteter og eksportkarantæner”. DDD anbefaler, at dette præciseres, fx 
mulighed for håndvask, støvlevask, toiletbesøg, varme, udsyn, lys og internetadgang. 

 
3. Vedr. § 13. Den ansvarlige for samlestedet skal sikre, at dyrene forlader samlestedet senest 

seks dage, efter at det første dyr i samlingen har forladt afsendelseshusdyrbruget. 
 

a. DDD anser det for en væsentlig forringelse for dyrevelfærd og dyresundhed, at det 
indføres som hovedregel, at dyr kan opstaldes på samlesteder i op til 6 dage i stedet 
for de nuværende 24 timer, med mulighed for dispensation. DDD påpeger, at 
opstaldning på samlesteder i sig selv er belastende for dyrene og frygter, at længere 
ophold vil have store negative velfærdsmæssige konsekvenser. Derudover øges 
risikoen for smitte, og DDD frygter derfor en markant forøget risiko for udbrud af 
smitsomme sygdomme under dyrenes ophold på samlestedet. Den forlængede 
opholdstid vanskeliggør samtidig rengøring og desinfektion af hele samlestedet 
såfremt der opstaldes dyr kontinuerligt. Direktivets bestemmelse på 6 dage er 
formentlig blevet til med udgangspunkt i samlesteder i langt mindre skala end i 
Danmark, og DDD er derfor bekymret for, at en tilpasning af opholdskravet vil have 
utilsigtede negative konsekvenser. 



 

 

  
Argumentet med, at ansøgningen om dispensation fra 24-timers kravet er en 
administrativ byrde for samlestedet, kan DDD ikke genkende, idet der ofte blot er 
tale om et telefonopkald eller en mail for at dispensation kan opnås.  
Endvidere stiller DDD spørgsmålstegn ved, hvordan den ansvarlige for samlestedet 
rent praktisk kan sikre sig, at samlinger af grise forlader samlestedet senest 6 dage 
efter at det første dyr i samlingen har forladt afsendelseshusdyrbruget, når grisene 
ikke er identificerbare på individniveau. 
 
DDD kan derfor ikke tilslutte sig en forlængelse af opholdstiden på samlesteder. Hvis 
man alligevel insisterer på at forlænge opholdstiden, foreslår DDD for at reducere de 
dyrevelfærds- og dyresundhedsmæssige negative konsekvenser, at der indføres 
obligatorisk tilsyn med dyrene af en embedsdyrlæge mindst hver 24. time.  

 
 

4. Vedr. bortfald af krav om hegn. 
 

a. Hvis krav om hegn, som fremgår af bilag 1 til bek. 54/2016 bortfalder, vil dette 
betyde markant forringet smittebeskyttelse på samlesteder, idet potentielt smittede 
dyr kan slippe ud fra samlestedet og bringe smitte videre. Ligeledes får vildsvin 
uhindret adgang til samlestedets område og kan dermed bringe smitte såvel til som 
fra samlestedet, idet de uhindret vil kunne komme i kontakt med f.eks. ådsler, foder, 
affald og de udenlandske biler.  DDD opfatter dette som værende stik imod 
Styrelsens-, DDDs- og den i internationale dagsorden på området. 

 
 
Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til Karin Melsen på mail km@ddd.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen 
Fagpolitisk konsulent, DDD 
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