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Folketingets Udvalg for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri 

J. nr.: 436-60 18. oktober 2005

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  har ved skrivelse af 21. september 2005 
(spørgsmål nr. 279) anmodet om min besvarelse af følgende stillede spørgsmål:

Spørgsmål nr. 279

”Vil ministeren tage initiativer til lovgivning, der adskiller prydfjerkræ, fugle, duer og lignende, som 
holdes som hobby og kulturbevarelse fra erhvervsmæssig produktion af husdyr til konsum, med kon-
krete regler der f.eks.:”

a. fritager hobbyavlerne for registrering af salg og udveksling af dyr så længe deres dyrehold er rent af 
hobbymæssig karakter?”

Svar:

Jeg har ikke umiddelbart planer om at tage initiativer til lovgivning, der fritager hobbyavlere for at re-
gistrere salg og udveksling af dyr af hobbymæssig karakter.

Kravene om registrering af salg af fjerkræ i henhold til Bekendtgørelserne 43 af 29. januar 2004 og 
865 af 13. september 2005 blev indført, som opfølgning på Newcastle disease udbruddet, idet 125 af 
udbruddene kunne henføres til handelsmænds salg af fjerkræ, hvoraf nogle ikke havde ført optegnelser 
over handlerne, hvilket forsinkede sporing og det efterfølgende bekæmpelsesarbejde. Der er en meget 
stor omsætning af fjerkræ i Danmark, og erfaringerne fra Newcastle disease udbruddet viser, at det er 
vigtigt, at al handel også på hobbyniveau registreres.

Som situationen er for indeværende med den stigende fugleinfluenza-trussel, er tiden ikke inde til at 
lempe reglerne vedrørende registrering af salg og udveksling af hobbydyr.

b. ”gør vaccination af duer, høns og andet fjerkræ mod Newcastle disease (ND) frivillig?”

Svar:

Det er allerede frivilligt at vaccinere hobbyfjerkræ mod Newcastle disease. Hvis hobbyavlere kun hol-
der deres dyr hjemme, er der ikke krav om, at de skal vaccineres. Krav om vaccination gælder kun for 
duer, høns og andet fjerkræ, der bringes til udstillinger, markeder eller dyrskuer. 
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c. ”giver hobbyavlere adgang til at bruge de levende ND vacciner til drikkevand og øjndråber, og mu-
lighed for selv at dosere disse vacciner uden dyrlæge?”

Svar:

Jeg har ikke umiddelbart planer om at tage initiativer til lovgivning, der tillader hobbyavlere adgang til 
at benytte levende vacciner i drikkevand eller øjendråber som eneste beskyttelse mod Newcastle di-
sease. Den eksisterende danske lovgivning giver ikke mulighed for udlevering af receptpligtige læge-
midler (herunder vacciner), uden at dyrlægen har sikret sig, at alle dyr, der skal vaccineres, er sunde 
og raske, og desuden har informeret ejer om vaccinens anvendelse og opbevaring. 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at hvis man vil overgå til vaccination med levende vacciner, vil det kræ-
ve, at dyrlægen aflægger besøg ved hver receptskrivning, hvilket er omkostningstungt for ejeren af dy-
rene. 

Endvidere er anvendelse af  levende vacciner i drikkevand eller øjendråber som beskyttelse mod New-
castle disease imod indikationen for anvendelse af disse vacciner. Disse vacciner har til formål at sti-
mulere aktiv immunitet og skal, for at opnå tilstrækkelig og længerevarende beskyttelse mod sygdom, 
følges op af injektion med inaktiveret vaccine. Ved udelukkende anvendelse af levende vaccine, vil 
det være nødvendigt at vaccinere hver 8.-12. uge for at opnå tilstrækkelig beskyttelse, og det vil ikke 
være tilrådeligt at samle fjerkræ vaccineret med levende vaccine med uvaccineret fjerkræ, før tidligst 
3-4 uger efter vaccinationen, da man kan risikere tilstedeværelse af cirkulerende vaccine-virus i perio-
den efter vaccinationen.

Efter anbefalinger fra Fødevarestyrelsen er den billigste og mest sikre løsning med henblik på at sikre 
en optimal vaccination og dermed beskyttelse af hobbyfjerkræ mod Newcastle disease injektionsvac-
cination foretaget af en praktiserende dyrlæge. Denne procedure har vist sig effektiv ved vaccination 
af brevduer i en længere årrække, inden det generelle krav om vaccination af hobbyfjerkræ blev gen-
nemført fra 1. september 2005. 

Lars Barfoed

                                           / Birgit Gottlieb


