Att. Kirsten Sejlstrup
Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

28. oktober 2016
Vedr. høring over forslag til ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom
af malkekvæg.
Det Dyreetiske Råd har modtaget en henvendelse fra Fødevarestyrelsen dateret d. 14.
oktober 2016 vedr. høring over forslag til ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom
af malkekvæg (J.nr.: 2016-15-30-00050/KISE). Det Dyreetiske Råd har følgende
bemærkninger.
Det Dyreetiske Råd finder overordnet set, at udskydning af overgangsordninger for
ikrafttrædelse af lovmæssige tiltag, der forbedrer dyrevelfærd, er skridt i den gale retning.
Rådet finder det tillige uhensigtsmæssigt efterfølgende at udskyde et krav, der allerede er
trådt i kraft. Ud over i sig selv at forhale processen med at indføre de lovmæssige tiltag,
kan udskydning af ikrafttrædelse desuden skabe et incitament til fremover at afvente
eventuelle ændringer af frister for overgangsordninger frem for på et tidligere tidspunkt
at iværksætte tiltag, der fremmer dyrevelfærd.
Det Dyreetiske Råd afgav i 2006 en udtalelse om malkekvæg. På det tidspunkt blev
bindestalde betragtet som værende under afvikling. Rådet gjorde derfor ikke meget ud af
disse opstaldningsformer, der alligevel i vidt omfang forventedes at blive erstattet af
løsdriftsstalde i takt med, at landets kvægstalde blev moderniseret. Rådet beskrev dog
betydningen af motion for køer i bindestalde for bevægeapparat, kælvning, yversundhed,
hudpleje og social adfærd, og Rådet anbefalede, at der for bindestalde blev stillet krav om
adgang til græsningsareal eller motionsfold.
Det Dyreetiske Råd finder det beklageligt, at der på nuværende tidspunkt stilles forslag
om at forlænge overgangsperioden for afvikling af bindestalde fra 2022 til 2027 og kan
ikke bakke op om dette, da adgang til fri bevægelse hele året er af stor betydning for
køernes velfærd. Såfremt dette vedtages, ser Rådet det dog som positivt, at der samtidig
stilles krav om adgang til afgræsning i sommerhalvåret, og kan i så fald støtte den del af
forslaget. Rådet finder dog, at der samtidig også bør stilles yderligere krav således, at alle
de generelle krav i loven (§§ 6-13) også gælder for køer i bindestalde.
I udtalelsen om malkekvæg pegede Det Dyreetiske Råd også på brugen af kobørster som
en form for miljøberigelse, der kan hjælpe til køernes hudpleje. Rådet finder det ligeledes
beklageligt, at dette krav foreslås udskudt fra 2016 til 2022, og kan heller ikke bakke op
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om dette. Forslaget om, at der i sundhedsrådgivningen i overgangsperioden skal indgå en
vurdering af køernes hudpleje, anser Rådet som en ringe erstatning, da dette må
formodes allerede at indgå i vurderingen af besætningens sundhedstilstand.
Med venlig hilsen,
Stine B. Christiansen
Sekretariatsleder
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