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Stationsparken 31- 33 

2600 Glostrup 

 
 
Indsigelse til EU-forordning 2020/688 og EU-forordning 2016/429 
 
 
Kære Fødevarestyrelse 
 
På vegne af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Danmarks Racedueforeninger skriver vi til jer, da vi 
er blevet opmærksom på EU-forordning 2020/688 i sammenhæng EU-forordning 2016/429, idet vedtagelsen 
af disse vil medføre betydelige vanskeligheder for udøvelsen af vores hobby – avl med og udstilling af 
racefjerkræ og raceduer navnlig i forbindelse med konkurrence og udstilling i andre EU-lande. 
I Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl beskæftiger vi os med opdræt, avl og udstilling af racefjerkræ i 
form af høns, dværghøns, kalkuner, gæs, ænder og duer, samt sirfjerkræ. Den første organisering af 
fjerkræavlen blev grundlagt i 1878 i Danmarks Fjerkræavlerforening, som både omfattede hobbyavler og 
erhvervsfjerkræavlere. Formålet har været at fremme udviklingen af fjerkræ, så disse både kan levere æg og 
kød af god kvalitet.  De bedste dyr bliver fremvist på udstillinger til bedømmelse af både eksteriør og 
ægydelse. Der er i hele den vestlige verden fremavlet en stor mangfoldighed af racer og farver hver med 
deres fortrin.  
I 1971 blev Danmark Fjerkræavlerforening delt i 2, så erhvervsavlere fik deres egen forening, og vi 
racefjerkræavler, der har fjerkræ som hobby, blev organiseret i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. 
Vi har siden arbejdet dedikeret med at bevare og fremme den mangfoldighed af racer og farver, som vores 
høns, dværghøns, kalkuner, gæs, ænder og duer, samt sirfjerkræ findes i. Der findes langt over 300 varieteter. 
Disse kan findes i Skandinavisk Fjerkræstandard. Vi sikrer med vores hobby bevaringen og udviklingen af de 
mange racer og farver gennem målrettet avl og opdræt, så de enkelte holdes sunde og raske uden 
degenerering. 
Vi samles hvert år til forskellige udstillinger, hvor vi fremstiller vores dyr til bedømmelse i forhold til 
Skandinavisk Fjerkræstandard. Vores hovedbegivenhed hvert år i Danmark er vores Landsudstilling, hvor der 
fremvises ca. 4.000 dyr. Der holdes desuden landet over en lang række mindre udstillinger i lokale 
fjerkræklubber. 
Vores dyr er alle individuelt mærket med en fodring, der er med et unikt nummer for hvert dyr, og som kan 
føres tilbage til den enkelte opdrætter. Vi fører nøje kontrol med udlevering af vores fodringe, og vi kan til 
hver en tid finde frem til ejeren af fodringen og dermed ejeren af dyret. Hver avler bliver udstyret med en liste 
over de fodringe, som han har købt til sine dyr, så han kan dokumentere, at det er hans dyr. 
Vi følger nøje de bestemmelser, der er for sundhed for fjerkræ, herunder de lovbefalede vaccinationer 
eksempelvis mod Newcastle disease-virus, og når vi holder udstilling, er disse altid anmeldt til rette 
myndighed, som fører kontrol med udstillingen, så der kun er sunde og raske dyr på udstillingen. 
I Danmarks Racedueforeninger beskæftiger vi os med avl, opdræt og udstilling af raceduer. Duer og navnlig 
raceduer har optaget høj som lav i mange lande i mange år tilbage i historien. Den første organisering af 
racedueavlen fandt sted i 1884, hvor foreningen ”Duevennen” blev stiftet, og den havde sit virke på Sjælland. 
I 1907 fulgte ”Provins-Duealvsforeningen” i Jylland. I 1910 fulgte Fyn med ved oprettelsen af ”Foreningen til 
Dueavlens Fremme. Disse tre foreninger arbejdede seriøst med at fremme udbredelsen af raceduer, afholdt 
udstillinger og udgav efter nogle år sammen tidsskriftet ”Raceduen”, som stadig udgives nu i 93. årgang. I 
1952 blev de tre foreninger enige om at slå sig sammen og dannede ”Danmarks Racedueforeninger”. Vi er i 
dag stadig en meget aktiv og levende forening, der gør et stort stykke arbejde for at fremme dansk 
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raceduesport. Vi arbejder på at udvikle og bevare de mange forskellige dueracer, farver og varieteter (over 
300), der er beskrevet i vores standard. 
Alle vore duer bliver ringmærket allerede som unger, og hver due har et unikt nummer, som kan føres tilbage 
til ejeren. Danmarks Racedueforeninger står for administrationen af ringene, og vi kan til hver en tid redegøre 
for, hvilke ringe, der er solgt og til hvem. Der sælges kun ringe til medlemmer af Danmarks 
Racedueforeninger. 
Vi er meget aktive og vores højdepunkter er de årlige udstillinger i efteråret og vinteren i hele landet og i 
udlandet i andre EU-lande. Vores hovedbegivenhed er vores landsdækkende udstilling ”Nationalen”, hvor vi 
samler mellem 2.000 og 3.000 duer til konkurrence.  
Vi følger nøje de bestemmelser, der er for sundhed for raceduer, herunder de lovbefalede vaccinationer, og 
når vi holder udstilling, er disse altid anmeldt til rette myndighed, som fører kontrol med udstillingen, så der 
kun er sunde og raske duer på udstillingen. 
 
Avl med racefjerkræ og raceduer har også en international dimension og både Danmarks Fjerkræavlerforening 
for Raceavl og Danmarks Racedueforeninger er medlem af: ”European Association of Poultry, Pigeon, Cage 
Bird, Rabbit and Cavy Breeders” (EE Foreningen). EE-foreningen har til formål på tværs af medlemslandene, 
som primært er EU lande, at samle opdrættere til konkurrence og udstillinger med regelmæssige mellemrum i 
de forskellige lande. EE Foreningen blev oprettet i 1938 og omfatter i dag 31 medlemslande primært EU og 2,5 
millioner avlere af racefjerkræ, raceduer, kaniner, fugle og marsvin. 
Der har senest været afholdt udstilling i EE Forening i 2018, og det foregik her i Danmark i Herning med 
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Danmarks Racedueforeninger og Danmarks Kaninavlerforening 
som arrangør. Vi formåede at samle ca. 30.000 dyr fra hele Europa, og udstillingen blev betegnet som en 
meget stor succes, tiltrak 11.800 tilskuer og blev omtalt i de landsdækkende medier herunder både TV 2 og 
DR. Der afholdes udstilling hvert tredje år, og vi har tidligere været i Leipzig, Metz og Nitra inden for senere år. 
EE Foreningen holder desuden en lang række specialudstillinger hvert år for enkelte racer i forskellige 
medlemslande, ligesom medlemmer af EE Foreningen kan deltage i nationale udstillinger i de enkelte 
medlemslande.  
Vi havde i 2018i forbindelse med EE Udstillingen i Herning et fortrinligt samarbejde med de danske 
myndigheder navnlig de veterinære, og der var overhovedet ingen sygdomsudbrud eller lignende. De 
veterinære tilsyn gav ikke anledning til nogen former for bemærkninger. Alle udstillede dyr var registreret 
med individuelle kendetegn (fodring, øretatovering eller lign.), der kunne føres tilbage til ejeren. Der skulle 
fremlægges dokumentation for vaccination mod Newcastle disease-virus for hvert enkelt dyr.   
Samlingen af dyrene fra de forskellige EU Lande skete i medfør af EU-forordning 2016/429 på basis af EU 
92/65/EØF vedrørende flytning af landdyr indenfor EU til eksempelvis udstilling. 
Vi er nu blev opmærksomme på EU-forordning 2020/688, der træder i kraft her i foråret, og vi har navnlig 
bemærket, at det er beskrevet, at forordningen er nødvendig for at supplere de dyresundhedsmæssige krav 
vedrørende flytning inden for Unionen af opdrættede og vildtlevende landdyr og avlsmateriale heraf nævnt i 
forordning EU 2020/688 
Det læser vi som, at der skal ske en skærpelse af de regler, der gælder i dag for flytning af de dyr, som vi 
beskæftiger os med i vores hobby. 
Det vil vi gerne kraftig gøre indsigelse imod, da det vil begrænse vores muligheder for at udøve vores hobby 
på EU-plan ganske betragteligt, og sandsynlig umuliggøre afholdelse af en EE Udstilling, som den vi afholdte 
i 2018 og endda uden problemer. 
Vi vil i forhold til vores indsigelse påpege følgende forhold: 

- Vi finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke længere skelnes mellem erhvervs- og hobbyfjerkræ, 

hvilket har den betydning, at vi er underlagt de helt samme krav, som erhvervet. Det forekommer 

voldsomt, når vi ser på det faktiske antal, som en hobbyopdrætter flytter til en udstilling i et andet 

EU-land. Det drejer sig om fra nogle ganske få dyr til omkring maks. 50 dyr. Vores dyr skal selvfølgelig 

være vaccineret efter de gældende forskrifter, men at de skal holdes isoleret i 21 dage inden 

afsendelse til udstilling, synes vi er ude af proportioner. Derfor bør der ske ændringer i artikel 59, 67, 

68, 71 og 91, så der fremover igen skelnes mellem erhvervs (kommercielle) og hobbydyr (ikke-
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kommercielle) flytninger over landegrænser, således at hobbydyr ikke er omfattet som foreslået, men 

som reglerne gælder i dag. 

 

- Vi finder det nye dyresundhedscertifikat i henhold til artikel 81 ved en hver flytning af dyr til et andet 

EU-land, som en administrativ og økonomisk tung byrde for en hobbyavler. Vi antager, at det er 

fødevarestyrelsen, der skal stå for udstedelse af dyresundhedscertifikatet, og vi skal betale et ikke 

ubetydeligt beløb herfor. Der må kunne findes en mere enkel løsning for os hobbyavlere. Måske 

noget med vores egen dyrlæge. 

 

- I forordningens artikel 37 og 39 er anført undtagelser, når det handler om mindre end 20 stykker 

fjerkræ eller 20 rugeæg, hvilket vi indledningsvis antog kunne være løsningen for os, men vi kan 

konstatere, at der er opstillet så mange krav, at vi ikke kan se den afgørende forskel i forhold til 

hovedreglen nævnt i artikel 34, 35, 36 og 38, men måske vi tager fejl. Artikel 37 og 39 fastholder 

endvidere, at der ikke er forskel på erhverv og hobby. Det ville give mening, hvis artikel 37 og 39 

omfattede hobbyfjerkræ, og med de nugældende regler. 

 

- I dag sker samhandel inden for EU i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 7/1/2016 – Bekendtgørelse 

om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra 

tredjelande i henhold til Rådets direktiv 2009/158/EF 

I henhold til bekendtgørelsen område og direktivet er følgende fastlagt:  

 

o § 1, stk. 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser for 

samhandel mellem lande i Den Europæiske Union, samt for indførsel af fjerkræ og rugeæg fra 

tredjelande. 

o § 1, stk. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser er ikke gældende for fjerkræ til udstillinger, 

skuer eller konkurrencer 

 

Vi vil kraftigt anmode om, at den nuværende retstilstand, der er beskrevet i Rådets direktiv 2009/158EF og i 
BEK nr. 23 af 7/1/2016 § 1, stk. 2 fastholdes og indarbejdes i den nye forordning og den dertil hørende nye 
bekendtgørelse i Danmark, idet det vil løse alle de udfordringer, vi ellers vil møde med den nye forordning. 
Vi er meget optaget af at forebygge og bekæmpe husdyrsygdomme, der kan overføres til dyr og mennesker. 
Vi har kun en afgørende interesse, og det er at holde vores racefjerkræ og raceduer sunde og raske. Det er det 
helt afgørende parameter for, at de kan klare sig i konkurrence med andre dyr fra andre lande på udstillinger. 
Derfor er det kun sunde og raske dyr, der møder op på udstillinger, og det er selvfølgelig også derfor, at den 
nuværende bekendtgørelse BEK 23 af 7/1/2016 har undtaget fjerkræ, der skal deltage i udstillinger, skuer og 
konkurrencer. Og som tidligere nævnt er alle vores udstillinger under dyrlægekontrol. 
Vi vil med denne skrivelse opfordre til dialog med os hobbyavlere, og vi er bekendt med, at andre foreninger 
for hobbydyr nærer de samme bekymringer både i Danmark, og i resten af EU. Vi vedlægger som 
dokumentation herfor brev fra EE Foreningen til EU Kommissionen. 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på indledningen til Forordning 2020/688 punkt 23, 24 og 25. 
Det er vores opfattelse, at det netop her er påpeget, at det stadig skal være muligt at holde udstillinger, idet 
det står anført, at der skal bibeholdes regler for flytning af fugle i fangenskab bestemt til udstilling, og 
reglerne skal være sådan, at risikoen for spredning mellem medlemsstater af listeopførte sygdomme af 
relevans for fugle i fangenskab forebygges. Vi er af den opfattelse af vores racefjerkræ er fugle, og at det 
derfor fortsat skal være muligt for os at samle vores racefjerkræ til udstilling på tværs af medlemsstater. 
Vi noter os i punkt 25 i indledningen, at der bør gives beføjelser til at indrømme undtagelser til artikel 143 
vedrørende dyresundhedscertifikater, men at vi kan konstatere, at der ikke er anført noget steds, at det 
kunne gælde for racefjerkræ bestemt for udstilling i andre medlemsstater, hvilket kunne være meget 
hensigtsmæssigt. 
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Det opleves som om, at ånden i de indledende bemærkninger under punkt 23, 24 og 25 ikke er kommet til 
udtryk i selve forordningen, og dermed tages der ikke hensyn til os hobbyavlere, hvilket er særdeles ærgerligt. 
Vi er af den opfattelse, at der med forordning EU 2020/688 er opstillet så mange krav, at det vil være uhyre 
vanskeligt for os, racefjerkræavler og racedueavlere at udstille vores racefjerkræ og raceduer til konkurrence i 
andre EU-medlemsstater, hvilket vi meget berørte over. Vi finder, at der med forordningen lægges os så store 
hindringer i vejen, at vi mister nogle ganske betydelige dimensioner i vores hobby. Desuden har den hidtidige 
praksis ikke medført smittespredning fra udstillinger i andre EU Lande til danske fjerkræbesætninger eller 
duehold. 
Vi vil i dialogen gerne drøfte, hvordan vi bedst kan tilrettelægge den kontrol, der skal være, når racefjerkræ på 
hobbyplan flyttes til udstilling i et andet EU-land, så det sker sundhedsmæssigt forsvarligt, men uden at 
medfører voldsom administration og store økonomiske byrder for en den enkelte hobbyavler. 
Vi ser frem til dialogen og håber, at I kan hjælpe os med at finde en farbar vej for os racefjerkræavlere og 
racedueavlere, så vi fortsat kan udøve vores hobby sammen med gode kollegaer i de andre EU-lande. Vi kan 
oplyse, at der i de øvrige EU-lande af tilsvarende hobbyforeninger også arbejdes på at få ændringer, så vores 
internationale samarbejde og fællesskab bevares. Derved kan vi jo fortsat give vores bidrage til, at ånden i 
fællesskabet på alle planer i EU både bevares og styrkes. EU skulle jo gerne medvirke til, at sammenholdet 
fremmes staterne i mellem både på de store linjer, men vel navnlig også i det daglige nære samvær om fælles 
interesse på tværs landegrænserne i EU. Det mener vi, at vores hobbyer klart medvirker til, idet vi får gode 
venskaber, indsigt i andre kulturer og levemåder, når vi mødes til konkurrencer på udstillinger forskellige 
steder i EU. Vi er som tidligere nævnt 2,5 millioner hobby/smådyrsopdrættere organiseret i vores europæiske 
forening EE-Foreningen, og vi kan gennem vores hobby medvirke til at fremme den fælles forståelse af 
samarbejde på tværs af landegrænser i EU. Det må have en væsentlig værdi for EU og Danmark, at der derfor 
ikke lægges hindringer i vejen for udøvelse af vores berigende hobby. 
Vi har vedlagt lidt materiale, der oplyser om vores hobby. 
Endvidere har vi her allersidst erfaret at ikrafttræden af EU-forordning 2020/688 er udsat til udgangen af 
oktober 2021, hvilket vi hilser velkommen, da det jo giver os bedre mulighed for at drøfte situationen med jer, 
så vi kan bevare vores internationale samarbejde omkring udstilling og konkurrence med racefjerkræ og 
raceduer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
Kopi af artikel i Geflügel Zeitung nr 23-2018, december 2018 om Europaudstilling – 2018 i DK 
Katalog fra Europaudstillingen 2018 
Racefjerkræ nr 11-12 december 2018 
Katalog Landsudstillingen 2019 
Har du hang til fjerkræ 
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