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Stationsparken 31 

2600 Glostrup 
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cc: kise@fvst.dk og khq@fvst.dk 

 

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig 

med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter, jf. J.nr.: 2012-15-2301-00984/KISE 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens anmodning om bemærkninger til ovennævnte udkast til ny 

bekendtgørelse om uddannelse har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at Fødevarestyrelsen anvender muligheden inden for 

forordningen, således at der etableres en forenklet procedure for opnåelse af det nødvendige 

kompentencebevis. Det bør dog præciseres, hvorledes denne forenklede procedure finder 

anvendelse i praksis for personer, der håndterer aflivning af pelsdyr. 

 

I forlængelse af ovennævnte bør der foreligge en tilgængelig information om, hvor ansøgningerne 

for forenklet kompentencebevis skal sendes til, da Fødevarestyrelsen har flere adresser. Dertil 

forudsætter Landbrug & Fødevarer, at der etableres en smidig administration i forbindelse med 

udstedelse af disse kompetencebeviser.  

 

Der et stort behov for, at ferieafløsere, som ansættes for en kort periode på slagteriet, ville kunne 

benyttes uden krav om en formel uddannelse, men under særlig oplæring og sagkyndigt opsyn af 

den dyrevelfærdsansvarlige på slagteriet. Dette kunne eventuelt være reduceret til bestemte 

funktioner.  

 

Det er derfor beklageligt, at forholdene for at opnå midlertidig kompetencebevis ikke er indeholdt i 

bekendtgørelsesudkastet. Af forordningens artikel 21, stk. 5 fremgår det, at den kompetente 

myndighed kan udstede midlertidige kompetencebeviser med en gyldighed på maksimalt 3 

måneder. Denne mulighed, herunder administrationen af denne mulighed bør klart fremgå af 

bekendtgørelsen, således at proceduren for udstedelse af midlertidige kompetencebeviser – bør 

ligesom tilfældet er for den forenklede procedure – således præciseres.  

 

Samtidig skal det bemærkes, at ud fra et såvel praktisk som økonomisk hensyn kan det være 

vanskeligt at sikre, at kurser for alle dyrekategorier/alle kombinationer af kurser for forskellige 

dyrekategorier gennemføres hver 3. måned. For at imødekomme behovet for rekruttering af nye 

medarbejdere kan det - specielt for dyrekategorier ud over svin og kreaturer - være 

hensigtsmæssigt, at gyldigheden af de midlertidige kompetencebeviser kan forlænges, hvis den 

pågældende medarbejder er tilmeldt relevante kursus.  

 

Når det gælder varigheden af kurset for at opnå kompetencebeviset, synes de 6 timers effektiv 

undervisningstid, når det gælder fjerkræ ikke helt at stemme overens med tidligere accept af udkast 

til kursusindhold udarbejdet af DMRI. For både fjerkræ og pelsdyr er det unødig lang tid i forhold til 

at opfylde forordningens krav og indhold til uddannelse. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre 
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til at varigheden af fjerkrækurset for at opnå beviset reduceres til 5 lektioner svarende til ca. 4 timer, 

jf. oplægget fra DMRI.  

 

Desuden bør det være muligt at opbygge kurserne mere fleksibelt i forhold til varigheden. Selvom 

det er muligt at opnå et kompetencebevis for flere dyrekategorier med et tillæg på minimum 3 timer 

for hver dyrekategorier udover de første 6 timer, så skal det være muligt opnå et samlet 

kompetencebevis på 2 arbejdsdage gældende for alle husdyrarter/kategorier. 

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra jf. udkastet til bekendtgørelse, at der kan ske merit overførsel for 

medarbejdere, der ikke har tre års erfaring, men har dokumentation for lignende bestået kursus, 

som f.eks. visse svineslagterimedarbejdere har i dag. De bør kunne få dette anerkendt og dermed 

kun skulle deltage på et kursus af kortere varighed end de 6 timer. 

 

Ligeledes forudsætter Landbrug & Fødevarer, at undervisningen, materialet og eksamen kan 

gennemføres på andre sprog end dansk. Der er mange medarbejdere fra udlandet, og samtidig vil 

det eventuelt kunne give volumen i forhold til kursusudbyder, at kursusdeltagere fra andre lande 

kan deltage.  

 

I § 3, stk. 7 bør ”.. og udleveres” slettes. Det bør alene være hensigtsmæssigt, at beviset kan 

forlanges forevist og dermed dokumentere, at personen har kompetencebeviset.  

 

Hovedkravet til dem, der skal undervise, er, at de har den fornødne viden og erfaring. Det kan være 

f.eks. være dyrlæger. Det burde således være tilstrækkeligt, at der i § 4 inkl. stk. 2 står: ”Personer 

med tilstrækkelig relevant viden og erfaring om de emner.......”. Stk.2 kan således udelades. 

 

Når det gælder bilag 3 i udkastet til bekendtgørelsen, så undrer Landbrug & Fødevarer sig over, at 

der ikke fremgår, hvilke dyregrupper samt bedøvelses- og aflivningsmetoder ansøgeren har 

beskæftiget sig med, og dermed opnået den fornødne faglige erfaring. Det foreslås, at dette skal 

fremgå af dokumentationen for hvert ansættelsesforhold. I forlængelse af dette, bør der i bilag 4 

tilføjes kaniner under afkrydsningsmuligheder for erfaringen vedr. dyrekategori, og igen skal det 

oplyses for hvert ansættelsesforhold, hvilken dyregruppe/kategori, som erfaringen er opnået ved. 

 

Endelig skal Landbrug & Fødevarer henvise til fremsendte bemærkninger fra Dansk 

Pelsdyravlerforening, og dermed opfordre Fødevarestyrelsen til at forenkle udmøntningen af 

uddannelseskravet for pelsdyrproducenter i forhold til nærværende udkast.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Christina Nygaard 

Senior konsulent 

 

Dyrevelfærd og Veterinære Forhold 

 

D +45 3339 4005 

M +45 2724 5905 

E chn@lf.dk 


