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Transportregler kan give problemer.
Sakset fra Landbrugsavisen:

EU-parlamentariker: Nye transportregler kan give problemer i
landbruget

Asger Christensen er spændt på, hvordan de kommende transportregler vil
udformes. Foto: Arkiv
Torsdag stemmer Europa-Parlamentet om en række anbefalinger, der skal
styrke dyrevelfærden i EU. Det resultat kan få store konsekvenser for en del af
dansk landbrug.
Forældede regler fra 2005 skal opdateres, og Europa-Parlamentet skal om nye
anbefalinger til transport af dyr i EU. Men ifølge Venstres medlem af EuropaParlamentet Asger Christensen kan flere problematiske forslag ødelægge en del af
dansk landbrug, hvis de vedtages torsdag. Det skriver han i en pressemeddelelse:
"Socialdemokratiet og venstrefløjen har stillet nogle meget problematiske forslag.
For eksempel foreslår de en grænse på otte timers transporttid for alle typer
dyretransporter. Jeg er enig i, at slagtedyr ikke skal fragtes længere end de otte
timer. Men det skal være muligt at transportere andre dyr længere", forklarer han.
BEGRÆNSNINGER I TRANSPORT?
Men det er ikke kun forslaget om en ny tidsbegrænsning, der bekymrer Asger
Christensen. For et forslag om et forbud mod transport af dyr i de første 35 dage
efter fødsel skal også til afstemning. Ligeledes skal det heller ikke længere være
tilladt at transportere drægtige dyr i den sidste tredjedel af drægtighedsperioden.
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Ifølge Venstre-politikeren er forbuddet problematisk, fordi det i praksis gør det
umuligt eksempelvis at fragte grise til en farestald eller flytte dyr fra et konkursbo.
”Det er ikke gennemtænkt. Vi bør så vidt muligt ikke transportere drægtige eller
sårbare dyr. Men det kan give store problemer, hvis vi ikke giver mulighed for
korte transporter, når det er strengt nødvendigt,” fastslår Asger Christensen.
Rapporten vækker dog også glæde hos Asger Christensen, der er stolt af at være
med til at forbedre dyrevelfærden i EU:
"Rapporten sætter fokus på behovet for at forbedre dyrenes forhold under
transport. Det er meget positivt. Vi tager et stort skridt fremad for dyrevelfærden.
Danmark er et foregangsland, og nu skal vi have de andre med, så vi kan hæve
barren i hele EU".
Europa-Parlamentet nedsatte i efteråret 2020 et midlertidigt specialudvalg, der fik
til opgave at kulegrave dyrs forhold under transport. Udvalget har i forbindelse
med arbejdet besøgt Bulgarien og Danmark for at få input til arbejdet fra
landmænd, transportører og interesseorganisationer.
Rapporten, som er kommet ud af dyretransportudvalgets undersøgelser, skal til
afstemning i Europa-Parlamentet torsdag 21. januar.
Resultatet af afstemningen offentliggøres torsdag aften.

Ulve – hegn og erstatninger
Af Karen Post Bache, Naturchef Landbrug & Fødevarer, medlem af
Vildtforvaltningsrådets faglige ulvegruppe. 18-01-2022
Ulven og dens tilstedeværelse er et emne, der kan sætte sindene i kog – ikke
mindst når ulven angriber og dræber husdyr. Især på de sociale medier kan tonen
være hård og flere husdyrholdere fortæller, at oplever at blive udsat for uønsket
negativ opmærksomhed fra andre dele af befolkningen fx i forbindelse med
angreb fra ulv. Det kan være i form af mistænkeliggørelse i forhold til om der er
blevet passet godt nok på husdyrene, om der har været forsvarligt hegnet eller
om der reelt er tale om angreb.
Som et resultat af sådanne oplevelser eller af frygt for at blive hængt ud på sociale
medier eller lign. kan der være husdyrholdere, som afholder sig fra at søge tilskud
til ulvesikring af hegn, eller som ikke vælger at anmelde et evt. ulveangreb til den
lokale ulvekonsulent.
Landbrug & Fødevarer har derfor været i dialog med Miljøstyrelsen, der oplyser,
at de, for at tage de størst mulige hensyn til husdyrholderne, ikke deler
oplysninger om hverken tilskud til hegn eller erstatning for ulveangreb med
medier, organisationer eller andre, der måtte have interesse i emnet. Som
udgangspunkt vil oplysninger, der indeholder navne på ansøgere eller konkrete
geografiske lokationer ikke blive delt af hensyn til beskyttelsen af persondata, og
der bør derfor ikke være bekymring hos husdyrholdere i forhold til om
offentligheden kan få indblik i enten tilskud eller erstatninger.

Netop husdyrholderens oplevelse af at blive hængt ud, latterliggjort eller udsat for
uønsket opmærksomhed i forhold til ulven var et emne i det forslag til
forvaltningsplan, som Vildtforvaltningsrådet indstillede til Miljøministeren i
foråret 2021. Der var således enighed blandt rådets organisationer om, at et vigtig
mål med forvaltningsplanen var at styrke husdyrholdernes oplevelse af at have
opbakning både fra myndighederne og i den brede befolkning samtidig med, at
det fortsat er muligt at holde udegående husdyr i Danmark.

Bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 4. marts 2022.
Har du emner du ønsker der skal drøftes på bestyrelsesmøde, bedes de fremsendt
til: formand@sheep.dk

