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Fødevarestyrelsens høring over forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, 

lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger 

 

Ved e-mail af 26. november 2012 har Fødevarestyrelsen sendt forslag til lov om 

ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger i 

høring. 

 

I lovudkastet foreslås der indsat en bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug 

og fiskeri til at fastsætte regler om gruppevis levering af slagtesvin. Hermed styrkes 

hjemmelsgrundlaget for den eksisterende ordning for gruppevis levering af svin og 

muligheden for at stille specifikke krav til besætningsejer, transportør og slagteri. 

 

Dyreværnsrådet finder det hensigtsmæssigt med en ordning for gruppevis levering af 

slagtesvin, hvor slagtesvin kan transporteres fra en svinebesætning i Danmark til et 

slagteri i Danmark uden at være individuelt mærket. Dyreværnsrådet kan derfor støtte 

forslaget om at styrke hjemmelsgrundlaget for den eksisterende ordning ved en 

lovbestemt bemyndigelse til at fastsætte regler om gruppevis levering af slagtesvin. 

 

I lovforslaget foreslås endvidere hjemlen til at fastsætte regler om uddannelseskrav i 

forbindelse med egentlig erhvervsmæssigt husdyrhold overført fra lov om 

landbrugsejendomme til lov om hold af dyr.  Samtidig foreslås bemyndigelsen udvidet, 

så ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri ligeledes kan fastsætte regler om 

kursuskrav til personer, der forestår den daglige drift af mindre husdyrhold med 

slagtekvæg, får og geder. 
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Dyreværnsrådet anser det for væsentlig, at de personer, der har ansvaret for den daglige 

drift af et dyrehold har den nødvendige viden eller uddannelse hertil, og finder det på 

den baggrund glædeligt, at bemyndigelsen til at fastsætte regler om uddannelseskrav i 

forbindelse med egentlig erhvervsmæssigt husdyrhold udvides, så der ligeledes kan 

fastsættes regler om kursuskrav til personer, der har daglige ansvar for mindre 

husdyrhold af slagtekvæg, får og geder. 

 

Dyreværnsrådet har ingen bemærkninger til det øvrige lovudkast. 

 

På rådets vegne 

 

Charlotte Røgild Knudsen 

Sekretær 

 


