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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om overvågning for fugleinfluenza:

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjer-
vildt (udsendt 4. jan. 2007)

Antallet på 100 bør præciseres til at fritage hobbybesætninger med max. 100 voksne hundyr 
fra CHR registrering og blodprøveprogrammer.

Ved ikke at tælle handyr med kan man sikre den genetiske variation bedst muligt i de mange 
fåtallige kulturracer og prydfuglearter i fangenskab.

Ved ikke at tælle afkom med kan man sikre sig at langt de fleste hobbyavlere kommer på den 
rigtige side af loven. Der er allerede i de mange regelsæt talrige incitamenter for hobbyavlere 
til at “leve under jorden”, man bør af hensyn til både bevaring af biodiversitet, kultur og 
smittebegrænsning ikke indføre flere incitamenter til at vende myndighederne ryggen.

Det er fornuftigt at gøre overdødelighed til den vigtigste indrapporteringsårsag for hobbyav-
lere; men reglerne skal ses i sammenhæng med de mange andre regler.

Skal sikringen mod spredning af fuglenfluenza virke, skal systemmet give hobbyavlerne et 
positivt incitament til at indrapportere istedet for bare at køre de døde fjerkræ ud i en skov 
længst mulig væk hjemmefra.

Det forudsætter:
1) at der tilbydes et alternativ til nedslagtning af overlevende dyr iform af hjælp til en over-
våget reetablering af avlsstammer på grundlag af de overlevende dyr, herved sikres folk at 
deres avlsarbejde respekteres, racers genetiske variation bevares og nyttige gener for syg-
domsresistens bevares istedet for at udryddes.

2) at hobbyavlere (f.eks. defineret som under 100 voksne hundyr) fritages for en lang række 
regelkrav, som ikke kan overholdes i praksis. 
Dels de nye regler om indespærring i såkaldte mellemrisikoperioder og adskillelse af prydæn-
der og andre fjerkræ på samme græsplæne.
Dels de regler om vaccination, registrering af salg, ægsalg mm. som hobbyavlere har vænnet 
sig til at komme uden om i hverdagen. 
Kun hvis hobbyavlerne føler sig sikre på en ordentlig behandling vil de henvende sig, og det 
gør de kun hvis reglerne er til at leve med i praksis.

Tidligere beskrevet i (bilag):

a) Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ, marts 2005
 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/paaskeerklaering.htm

b) Høringsvar vedrørende:  “Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos 
fjerkræ og opdrættet fjervildt” 3/1 2006  - 
http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm

c) Høringsvar vedr. “Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influen-
za” 28/6 2006 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm
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