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Fødevarestyrelsen  

Stationsparken 31 – 33 

2600 Glostrup 

  

Att. Birte Broberg 

 

Bemærkninger til - kapitler til OIE's Terrestrial Animal Health code 

 

Fødevarestyrelsen har den 17. marts 2016 anmodet om bemærkninger til kapitler vedrørende 

dyrevelfærd til OIE's Terrestrial Animal Health Code. Det drejer som om udkast til nye kapitler vedr. 

arbejdsheste mm. og retningslinjer om katastrofe management samt dele af vedtagne kapitler for 

malkekvæg, slagtekyllinger og slagtning af dyr og aflivning af dyr i forbindelse med 

sygdomsbekæmpelse. 

 

I kapitlerne (7.5, article 7.5.7. point 2 og 7.6) vedrørende slagtning og aflivning i forbindelse med 

sygdomsbekæmpelse foreslås en række tegninger slettet. Landbrug & Fødevarer støtter, at 

tegningerne, der viser skuddets korrekte placering, ikke slettes, før håndbog/vejledning med 

tilsvarende tegninger er tilgængelig på OIE’s hjemmeside.  

 

Forslag til ændringer i kapitellet vedr. slagtning (kapitel 7.5, artikel Article 7.5.7. point 3) vedrører en 

række af forslagene til ændringer bedøvelse og slagtning af fjerkræ. Vi finder, at der er behov for 

justering af teksten i afsnittene vedr. disse forhold. Den nye tekst synes ikke at være 

gennemarbejdet, så det følger sproget og retningslinjer, som i øvrige dele af OIE's Terrestrial 

Animal Health Code. Det giver anledning til uklare retningslinjer, spørgsmål og bemærkninger, som 

er indarbejdet i vedlagte dokument. Dette vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes videre med 

teksten inden en vedtagelse.   

  

Endvidere synes det ikke at fremgå af teksten om, der tages hensyn til reversibel bedøvelse (stunn 

to live), eller om det er bedøvelse uden mulighed for opvågning (stunn to kill). Det kunne være 

hensigtsmæssigt, når der er tale om globale retningslinjer.   

 

Når det gælder udkastet til malkekvæg, så har vi en bemærkning til artikel 7.11.4 afsnit 3. vedr. 

mortality and culling rates. Der er et krav om årsager til aflivning og nedslagning skal registreres. 

Det synes hensigtsmæssigt at få den viden, men det synes ikke realistisk at gennemføre sådan et 

krav i praksis internationalt. Det vil kræve dyrlæge og om muligt obduktion for at sikre at de rigtige 

årsager bliver registreret. Ejeren af kvæget kan ikke altid vide den rigtige dødsårsag, så det krav 

kan ikke støttes. Vedlagt er udkastet til kapitel, hvor bemærkningerne er indarbejdet. 

 

Landbrug & Fødevarer har umiddelbart ingen bemærkninger til de fremsendte ændringer i allerede 

vedtaget kapitel i OIE's Terrestrial Animal Health Code vedr. slagtekyllinger og til der ny kapitel om 

arbejdende heste mm. Dog kan det være hensigtsmæssigt, at det sikres i forhold til tidligere 

erfaringer, at kapitlet bliver ordentlig gennemarbejdet inden vedtagelse, så det har den fornødne 

kvalitet – selvom der er tale om en dynamisk Terrestrial Animal Health Code.  
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Endelig skal Landbrug & Fødevarer gentage fra tidligere, at OIE i stor udstrækning taler om ’animal 

health and animal welfare’, som to forskellige ting. Det er vores opfattelse, at dyresundhed er en 

integreret del af dyrevelfærden. Dyrevelfærd er et udtryk for, hvordan dyrene har det, og om de får 

opfyldt deres biologiske behov. Dyrenes velfærd kan måles ved at iagttage og registrere deres 

adfærd, sundhed og fysiologiske reaktioner. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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