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Bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af dyreværnsloven
ITD har med tak modtaget høringen vedr. lov om ændring af dyreværnsloven, hvortil vi gerne
kommer med vores bemærkninger.
ITD ser positivt på den foreslåede ændring i loven, som medfører muligheden for at myndighederne
kan meddele det mindre indgribende forbud. Dermed overlades det den ansvarlige for dyrene at
træffe beslutning om den mest hensigtsmæssige løsning af den aktuelle overtrædelse af reglerne i
lovgivningen.
Af bemærkningerne fremgår, at man foreslår en ændring med hensyn til hvem forbud og påbud kan
meddeleles. Man ser nødvendigheden af at kunne meddele påbud eller forbud til den, der i
situationen håndterer dyrene. Det foreslås ligeledes, at man skal kunne meddele forbud og påbud
ved konstatering af, at der vil ske en overtrædelse af reglerne, hvis ikke forholdet ophører.
Det fremgår af bemærkningerne til forslaget pkt. 3.2, at dette ikke er en ændring af retstilstanden,
og at det jf. pkt. 3.3 alene er en præcisering af, at påbuddet kan meddeles andre, der faktisk
håndterer dyret, såfremt det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.
På den baggrund vil vi opfordre til, at det tydeliggøres i loven, at det er en undtagelse, at forbud og
påbud rettes til andre, end den ansvarlige for dyrene.
ITD har noteret sig, at der i bemærkningernes pkt. 3.2 frembringes et eksempel på, at det er
uhensigtsmæssigt, at reglerne skal være overtrådt, før der kan meddeles påbud.
Som eksempel nævnes, indladningskontroller i forbindelse med transport af dyr, hvor den
tilsynsførende ud fra besigtigelse af antal dyr og dokumentkontrol kan konstatere, at det vil være
en overtrædelse at foretage transporten som planlagt.
Efter den nuværende bestemmelse kan den tilsynsførende ikke meddele påbud til chaufføren eller
transportvirksomheden om fx at fjerne dyr fra den planlagte transport, hvis antallet overstiger det
tilladte før transporten reelt er startet.
Med den foreslåede ændring vil chaufføren/transportvirksomheden kunne meddeles påbud eller
forbud i tilfælde, hvor reglerne er konstateret overtrådt, men også i tilfælde, hvor overtrædelse af
reglerne vil ske, hvis forholdet ikke ophører eller rettes.

2…

2.

Vi bemærker, at vi gentagne gange ved drøftelse af konstaterede overtrædelser ved vejkontroller er
informeret om, at dyrlægernes opgave i forbindelse med indladningskontrol ikke omfatter kontrol af
arealkrav. Vi skal derfor opfordre til at der skabes harmoni mellem pligt og ret for vurdering af
nødvendigt påbud/forbud.
ITD er betænkelig ved ændringerne i strafferammen, ud fra den overbevisning, at en øget
strafferamme vil medføre en generel stigning i hårdhed ved udmåling af straffe. Der er ifølge vores
overbevisning ikke belæg for at antage, at hårdere straffe fører til færre eller mindre overtrædelser.
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