Udegående dyr

Sådan tolker
styrelsen
regler om
udegående
dyr
Fødevarestyrelsen vil fremover administrere
reglerne om dyr, der går ude hele året, efter
nye linier. Vi har spurgt dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Susanne K. Larsen, hvad det betyder
Af Torben Worsøe
two@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 47
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Hidtil er kontrollørerne – og
politiet – automatisk gået
ud fra, at hvis de fire hårdføre racer går ude hele året, er
det i orden, hvis de har et tørt
sted at lægge sig, og hvis der
er nogenlunde læ?
I den nye udtalelse gives der
en nøjere beskrivelse af hvilke
naturgivne forhold, der har en
beskaffenhed, som kan yde den
fornødne beskyttelse, og det
tilføjes, at der efter Rådenes
opfattelse kun er få steder i
Danmark, hvor disse naturgivne forhold er til stede.
Beskrivelsen i den nye
udt a lel se a f v i ger i k ke
fra den fortolkning, som
Fødvarestyrelsen har lagt til
grund, når det i forhold til den
gamle udtalelse skulle vurderes, om dyr kunne gå ude i vinterperioden uden læskur. Det
har således heller ikke efter
den gamle udtalelse været tilstrækkeligt, at der blot var tale
om en af de fire kvægracer - der

har også i den gamle udtalelse
været krav om et tørt leje og ’en
beplantning, som yder en høj
grad af både læ og beskyttelse
mod nedbør og har en særlig
veldrænet bunde (for eksempel
et tykt lag grannåle).« Det har
ikke på noget tidspunkt været
nok med ’nogenlunde læ’.
Så svaret på, at grundlaget
for at vurdere om de naturgivne forhold er af en karakter,
så kravet om læskur kan fraviges, ikke er ændret - bortset
fra, at det nu er muligt at fravige det uanset hvilken race, der
er tale om.
Når de fire hårdføre racer
ikke i praksis længere på forhånd anses for egnede til at
gå ude året rundt – skal der så
ske en forhåndsgodkendelse
af forholdene hos den enkelte
landmand – eller er det op til
kontrollørerne at vurdere forholdene det enkelte sted, når
de er på kontrolbesøg?
Svaret er nej, der skal ikke
ske forhåndsgodkendelse. Den
enkelte besætningsansvarlige skal selv vurdere forholdene.

Fødevarestyrelsen vurderer forholdene i forbindelse med kontrol eller som rådgiver for politiet i konkrete sager.
For Kvæg ser det ud til, at
der er tale om en skærpelse.
Hidtil er reglerne administreret, så kvæg af racerne Angus,
Hereford, Skotsk Højland og
Galloway kan gå ude året
rundt, hvis de har adgang til læ
og tørt leje. I den nye udtalelse
står der intet om racer, og der
står: ” Desuden skal dyr, der er
udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, have adgang

til læskur eller bygning, hvor
alle dyr samtidigt kan hvile på
et tørt, strøet leje. ”
Ifølge udtalelsen af 15. december 2001 (herefter kaldet:
den gamle udtalelse) var forudsætningerne for at kvæg, uanset race, kunne være udegående
i vinterperioden eller i perioder
med vinterlignende vejr, følgende:
• At dyrene havde udviklet et
kraftigt tæt hårlag, var ved godt
huld, fi k tilført supplerende foder, så det gode huld blev opretholdt og hele tiden havde adgang
til frisk drikkevand.
• At størrelsen af arealer-

Ifølge fødevarestyrelsen
betyder den nye udtalelse fra
Dyreværnsrådet, at flere racer
end tidligere kan gå ude året
rundt. Foto: Torben Worsøe.

• At de naturlige forhold, der
kræves, for at fravige kravet om
læskur eller bygning er beskrevet mere detaljeret i den nye
udtalelse. Beskrivelsen stemmer overens med de retningslinjer, som Fødevarestyrelsen
hidtil har anvendt i praksis på
grundlag af den gamle udtalelse.
Alt i alt er der således tale
om en lempelse idet muligheden for at fravige kravet om
læskur nu ikke alene begrænses til de fi re nævnte kvægracer, men principielt gælder alle
kvægracer.
Der står desuden, at der
kun er ganske få steder i
Danmark, hvor der vil kunne dispenseres fra kravet om
læskur?
Det er også Fødevarestyrelsens opfattelse, at der
ikke er mange steder, hvor de
naturgivne forhold er af en sådan karakter, at kravet om
læskur eller bygning kan fraviges. Men det er der ikke noget nyt i, det har også tidligere
været Fødevarestyrelsens opfattelse.

I den gamle udtalelse var
det derudover anført, at kravet
om adgang til læskur eller bygning kunne fraviges for racerne
Skotsk Højlandskvæg, Angus,
Galloway og Hereford ’under
forudsætning af, at dyrene holdes på store arealer, hvorpå der
er en beplantning, som yder en
høj grad af beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet
bund (for eksempel et tykt lag
grannåle)’.
I den nye udtalelse anføres
det, at kravet om læskur eller
bygning kan fraviges under forudsætning af, at dyrene holdes
på så store arealer, at de naturli-

ge forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene
en beskyttelse, der i vidt omfang
svarer til den beskyttelse, som
et læskur eller en bygning ville
kunne give. Det beskrives nøjere, hvad der forstås ved ’naturlige forhold’, og det tilføjes, at det
skal kunne sikres, at alle dyr på
samme tid kan hvile på et passende tørt leje.
Forskellen fra den gamle udtalelse er
• At muligheden for at fravige
kravet om læskur eller bygning
nu prnicipielt foreligger for alle
kvægracer og ikke kun for de
fire ovennævnte racer

Der er i dag masser af steder med dyr, der går ude
året rundt uden adgang til
læskur. Vil de være ulovlige i
den kommende vinter?
Udtalelsen er en fortolkning af Dyreværnslovens
§ 3, stk.1, som er uændret.
Fødevarestyrelsens vurdering
af forhold for udegående dyr i
vinterperioden eller i perioder
med vinterlignende vejr sker
med baggrund i den nye udtalelse fra datoen for udtalelsens
offentliggørelse.
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ne, som dyrene opholdt sig på,
skulle være afpasset efter dyrenes antal, og endvidere var der
krav til græsdækkede arealer,
som dyrene ikke havde trådt op
og krav om, at foderpladser og
vandingssteder skulle placeres i
en sådan afstand fra hvileområdet, at arealet mellem dem kunne holdes græsdækket
• At alle dyr havde adgang til
et læskur eller en bygning, hvor
alle dyr samtidig kunne hvile på
et tørt, strøet leje.
Indholdet af alle tre ’dots’ er
uændret for kvæg i udtalelsen af
8. december 2012 (den nye udtalelse).

Betyder det, at der fremover
administreres efter andre
regler end hidtil?
Ja, for der er nu mulighed
for at fravige kravet om læskur
eller bygning for andre racer
end de fire hidtil nævnte.
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