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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. j.nr. 2020-5425 udkast til lovforslag om ændring 
af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov 
om mark- og vejfred og færdselsloven i offentlig høring (Etablering 
af naturnationalparker m.v.) 
 

De registrerede beslagsmede i TEKNIQ Arbejdsgiverne har følgende høringssvar 

vedrørende de foreslåede ændringer til dyrevelfærdsloven.  

 

Generelle kommentarer 

Vi mener ikke, at de foreslåede ændringer er i god harmoni med dyrevelfærdslo-

ven. Formålet med loven er at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, 

sikre fodring, læ, vand, hovpleje og sygdomsbehandling og fremme respekt for 

dyr. Dette er allerede en udfordring i omtalte hestehold, da beskæring og eventu-

elle hovlidelser reelt ikke kan afhjælpes grundet hestenes manglende håndterbar-

hed. 

 

Når staten kan dispensere for almene dyrevelfærdskrav, herunder for hvordan dyr 

skal passes, tilses og plejes i naturnationalparker, er der risiko for en negativ af-

smitningseffekt på pasning af heste i det øvrige samfund. I så fald vil beskæring og 

skoning af heste også kunne blive ramt. Heste, der ikke beskæres og ikke har de 

korrekte sko, kan blandt andet pådrage sig skader på for eksempel bevægeappa-

ratet.  

 

Derfor er de registrerede beslagsmede i TEKNIQ Arbejdsgiverne meget skeptiske 

overfor muligheden for at dispensere for lovgivningen i dyrevelfærdsloven i for-

hold til det at holde dyr i naturnationalparker. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 

Miljøministeriet 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 
 
Sendt pr. mail til mim@mim.dk med kopi til 
jacbe@mfvm.dk og dahmo@mfvm.dk  
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