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Høsterkøb den 3. oktober 2016

Vedr. høringsskrivelse af den 31. august 2016, J.nr. 2016-14-33-00106 over vejledning
om transportforordningens anvendelsesområde.
DOSO, som er en sammenslutning af dyreværnsorganisationer, er selvsagt positiv overfor
ethvert tiltag, der kan begrænse de risici og ulemper, dyr udsættes for under transporter.
DOSO finder det dog helt urimeligt, at de få dyreværnsorganisationer, der foretager relativt få
dyretransporter, og som alene foretager disse transporter i et dyrevelfærdsmæssigt øjemed, skal
have denne hjælpsomhed betegnet som en økonomisk virksomhed.
Transporterne foretages altovervejende af syge eller hjælpeløse dyr, der enten transporteres
direkte til en dyrlæge, eller uden for dyrlægernes åbningstid til et internat, med henblik på
snarest muligt at få dyret tilset af en dyrlæge med vurdering og behandling for øje.
DOSO erkender, at der i visse tilfælde gives en økonomisk kompensation til de omhandlede
dyreværnsforeninger, men da en sådan kompensation aldrig overstiger ca. halvdelen af de
faktiske omkostninger, som foreningerne har ved en sådan transport, er enhver kørsel foretaget
af en dyreværnsorganisation en direkte underskudsforretning. Derfor kan disse transporter efter
DOSO’s opfattelse på ingen måde betragtes som en økonomisk virksomhed.
På denne baggrund skal DOSO indstille, at der skabes en dispensationsmulighed, således at
foreningerne efter ansøgning kan blive undtaget for at blive betragtet som en "økonomisk
virksomhed", men bliver underlagt det regelsæt der gælder for "hobby aktiviteter ".
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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