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Fødevarestyrelsen 

 
 
Høring: Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger 
 
 
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug modtog d. 31. oktober 2014 link til 
høring over forslag til lov om ændring af lov dyreværnsloven og lov om dyrlæger.  
 
DCA har vedlagte bemærkninger til forslaget. 
 
Høringssvar er udarbejdet af seniorforskere Steffen Werner Hansen og Mette S. Her-
skin, Institut for Husdyrvidenskab. 
 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Høringsvar vedr. forslag til lov om ændring af lov dyreværnsloven og lov om 
dyrlæger 
Seniorforsker Steffen Werner Hansen og seniorforsker Mette S. Herskin, Aarhus Universitet, 
Institut for Husdyrvidenskab. 
 
Bemyndigelse til at fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr 
Såfremt der fastsættes hensigtsmæssige regler for avl af familie- og hobbydyr, kan denne ændring i 
loven sandsynligvis medføre en forbedring af dyrevelfærden for visse racer. 
 
Ændring af Rådstrukturen 
Vi finder det væsentligt, at der i de fremtidige Råd, som relaterer til Dyreværnsloven, inddrages 
forskningsbaseret viden om både adfærd, fysiologi og sundhed i relation til lovgivning og 
regelfastsættelse på dyrevelfærdsområdet. 
  
Forbud mod salg af hunde på markeder 
Det forekommer sandsynligt, at minimering af impulskøb kan reducere fejlkøb af familie- og 
hobbydyr. Der er dog intet i høringsforslaget som dokumenterer, at dette skulle være specifikt for 
hunde, men ikke være gældende for andre familie- og hobbydyr. Argumentationen om sælgers alder 
med hensyn til andre familie- og hobby dyr end hunde synes ikke at være relateret til dyreværn, 
men til andre hensyn, da sælgers alder næppe kan have en reducerende effekt på impulskøb, når der 
er tale om børn. 
 
Forbud mod seksuel omgang med dyr 
Ud fra en biologisk tilgang udgør seksuel omgang med dyr eller seksuelle handlinger med dyr ikke 
et dyrvelfærdsmæssig problem, såfremt at dette sker i overensstemmelse med dyreværnslovens §§ 1 
og 2. Indførelse af forbud mod seksuel omgang med dyr kan derfor alene tillægges moralske 
overvejelser, og her henvises til Det Dyreetiske Råds udtalelse fra november 2006 om menneskers 
seksuelle omgang med dyr. 
 
Andre kommentarer 
Vi finder endvidere, at udtrykket angst i dyreværnslovens § 1 bør erstattes af udtrykket frygt, idet 
termen ”angst” er en human diagnose. Det vil være mere korrekt og i overensstemmelse med den 
faglige anvendelse af begreberne angst og frygt, at ændre angst til frygt. Endvidere er den 
nuværende skelnen mellem fysiologiske og sundhedsmæssige behov i dyreværnslovens § 2 uklar, 
og det er uklart, hvordan begrebet sundhedsmæssige behov skal forstås. Det at være syg betragtes 
ikke som en overtrædelse af dyreværnsloven. 
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