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Kommissorium 

for  

Arbejdsgruppe om avl af dyr 

 

1. Målrettet avl af dyr kan have positive virkninger. Ved hjælp af selektiv 

avl af dyr er det bl.a. muligt at sikre sundere og mere produktive husdyr 

til brug i landbrugssektoren eller at begrænse uhensigtsmæssige karakte-

ristika hos kæledyr.  

 

Det kan imidlertid blive velfærdstruende for de dyr, der fremavles, hvis 

en målrettet fremavling af særlige karakteristika finder sted i overdreven 

grad. Der er således bl.a. set eksempler på, at denne type af avl medfører 

fysiologiske og sundhedsmæssige ændringer for de pågældende dyr, her-

under gangbesvær, ændret lungefunktion, og at fødsler ikke kan finde 

sted naturligt, men må gennemføres ved kejsersnit.  

 

Endvidere kan manglende opmærksomhed på adfærdsmæssige karakter-

træk ved udvælgelsen af avlsdyr have negative konsekvenser for afkom-

mets velfærd, f.eks. når dyrene som følge af overdreven aggression eller 

frygtsomhed ikke er velfungerende.  

 

Herudover kan arvelige sygdomme videreføres, hvis der ikke aktivt tages 

de nødvendige skridt, f.eks. i form af undersøgelser af avlsdyrene med 

henblik på at sikre, at kun sunde dyr indgår i avlen. 

 

Den nærmere afgrænsning af, hvilke karakteristika mv. der har negative 

konsekvenser for dyrevelfærden, og hvilke der har dyrevelfærdsfrem-

mende konsekvenser, kan i praksis være vanskelig at foretage. Afgræns-

ningen vil bl.a. afhænge af den pågældende dyreraces karakteristika, om-

fanget af den ulempe, som dyret påføres, samt hvor indgribende det 
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eventuelt vil være at afhjælpe den konkrete ulempe. Herudover vil af-

grænsningen afhænge af vanskelige og principielle overvejelser af navn-

lig etisk, dyrevelfærdsmæssig og praktisk karakter. 

 

2. Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr inde-

holder i § 17, stk. 1, et forbud mod anvendelsen af naturlig eller kunstig 

avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr smerte, 

skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe.  

 

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 18, at der ikke må holdes 

dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller fæno-

type med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets 

sundhed eller velfærd. 

 

Bestemmelserne finder alene anvendelse på landbrugsdyr. De finder så-

ledes ikke anvendelse på familie- og hobbydyr. 

 

3. Bl.a. på baggrund af det anførte har Dyreværnsrådet og Det Dyreetiske 

Råd i en fælles henvendelse til Justitsministeriet opfordret til, at der ned-

sættes en arbejdsgruppe, som har til formål at foreslå nærmere regler om 

avl af dyr. 

 

Justitsministeriet er enig i, at det bør overvejes, om der kan være behov 

for at tage yderligere initiativer vedrørende avl af dyr med henblik på at 

afhjælpe negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf. 

 

Justitsministeriet har derfor besluttet at nedsætte en sagkyndig arbejds-

gruppe med repræsentation fra relevante myndigheder og organisationer, 

som nærmere skal overveje, hvordan det bedst muligt sikres, at avl af dyr 

finder sted på en måde, der er etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig. 

 

4. Arbejdsgruppen skal overveje, hvordan de negative dyrevelfærdsmæs-

sige konsekvenser af avl af dyr kan begrænses, samtidig med at der tages 

hensyn til de positive aspekter ved målrettet avl af dyr.  

 

Arbejdsgruppen anmodes i den forbindelse om at forsøge at afdække om-

fanget af de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af avl af dyr. 

På baggrund heraf skal arbejdsgruppen overveje, hvilke tiltag der kan 

iværksættes for at afhjælpe negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser 

af avl af dyr, herunder eventuelle lovgivningsmæssige tiltag. De foreslå-
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ede tiltag kan være sektorspecifikke eller generelle eller udgøre en kom-

bination heraf.  

 

Arbejdsgruppen skal behandle avl af både landbrugsdyr og familie- og 

hobbydyr. 

 

Arbejdsgruppen skal gennemgå og vurdere de praktiske, økonomiske, 

etiske og retlige spørgsmål, som de enkelte tiltag rejser. Arbejdsgruppen 

skal bl.a. overveje de vanskeligheder, der kan være forbundet med at re-

gulere og eventuelt sanktionere en avlspraksis, som er foregået over en 

lang årrække. 

 

Arbejdsgruppen skal ligeledes overveje, i hvilket omfang de relevante 

erhverv og organisationer – eventuelt via udformningen af etiske ret-

ningslinjer eller lignende – med fordel kan inddrages i arbejdet med at 

modvirke de negative konsekvenser af avl af dyr. 

 

Arbejdsgruppen skal som udgangspunkt ikke inddrage spørgsmål vedrø-

rende kloning og genmodificering af dyr i sit arbejde. 

 

Det forudsættes, at arbejdsgruppen som grundlag for sine overvejelser i 

fornødent omfang indhenter oplysninger om retstilstanden og erfaringer-

ne i andre lande, herunder de øvrige nordiske lande.  

 

Arbejdsgruppen skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde inden udgan-

gen af juni 2012. 

 

5. Arbejdsgruppens sammensætning: 

 

 Professor Peter Sandøe, Københavns Universitet (formand) 

 Professor Merete Fredholm, Københavns Universitet (sagkyndigt 

medlem) 

 Seniorforsker Peer Berg, Aarhus Universitet (sagkyndigt med-

lem) 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Kennel Klub 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Den Danske Dyrlægefor-

ening  

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Det Dyreetiske Råd 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dyreværnsorganisationer-

nes Samarbejdsorganisation (DOSO) 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse 
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 1 medlem udpeget efter indstilling fra Dyreværnsrådet 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Felis Danica 

 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Fødevarestyrelsen 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 

 1 medlem udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet 

 

Arbejdsgruppen kan efter behov indhente udtalelser og afholde møder 

med berørte myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsente-

ret i arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppens sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet. 


