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Justitsministeriet 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om beskyt-
telse af dyr under transport (udsættersøers transportegnethed) 

 
Ændringsforslaget til bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport 
sigter mod at begrænse belastningen af udsættersøer under transport ved at 
inddrage ophold på samlesteder i transporttiden, såfremt opholdet overstiger 
1 time. Baggrunden for forslaget angives at være, at en evaluering i 2008 vi-
ste, at udsættersøer udsættes for fysisk krævende og stressende forhold under 
opstaldning på samlesteder.  
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, er enig i, at 
ophold på samlesteder, herunder sammenblanding med fremmede dyr, og i 
øvrigt også af- og pålæsning i forbindelse med samlesteder, påfører søerne be-
tydelig ekstra belastning under transporten. Søernes ophold på samlesteder 
bør være kortest muligt. Vi skal gøre opmærksom på, at slagsmål mellem søer 
i grupper formentlig påbegyndes allerede efter ca. ½ time, hvorfor varighe-
den af opholdet af dyrevelfærdsmæssige grunde bør reduceres i forhold til 
forslaget på 1 time.  
 
I det omfang gældende regler for transport af udsættersøer giver mulighed 
for, at opholdet på samlesteder forlænges for at give mulighed for yderligere 8 
timers transport, eller at opholdet ikke indregnes som transporttid, finder vi, 
at ændringsforslaget har en afgørende og positiv betydning for udsættersøers 
velfærd i forhold til praksis. I forhold til den formodentlige oprindelige inten-
sion med bekendtgørelsen – højst otte timers transport af udsættersøer – er 
der dog tale om en bestemmelse, der tillader en forlængelse på 1- 3 timer af 
tiden, hvor søerne er på vej til slagtning, hvilket formentlig er en forringelse 
ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt. Acceptgrænsen på 8 timer er dog 
ikke videnskabeligt dokumenteret.  
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Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at der ikke kan argumenteres viden-
skabeligt for forslaget om, at transport på op til 100 kørte km (§ 7 stk. 2) be-
tragtes som ”ingen transport” i forhold til reglen om højst 8 timers transport.  
  
Vi har ikke yderligere kommentarer til forslaget. 
 
Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til Karin Hjelholt Jensen, 
Seniorforsker og Temakoordinator for husdyr (tlf. 8999 1313). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt 
Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
 
 
 


