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Vedrørende NaturErhvervstyrelsens anmodning om præcisering af Det Veterinære 

Sundhedsråd og Dyreværnsrådets fælles udtalelse af 14. december 2001 om udendørs 

hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr 

 

NaturErhvervstyrelsen har ved brev af 19. januar 2012 anmodet Dyreværnsrådet og Det 

Veterinære Sundhedsråd om at præcisere rådenes fælles udtalelse af 14. december 2001 om 

udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, herunder spørgsmålet 

om hvilke naturlige forhold, der vil kunne tænkes at leve op til kravene om høj beskyttelse – og i 

den forbindelse om dyrene skal kunne gå ”ind i” beplantningen i tilfælde, hvor udegående dyr ikke 

har adgang til læskur.   

 

Dyreværnsrådet og Det Veterinærer Sundhedsråd har efterfølgende behandlet spørgsmålet om 

udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr igen og afgav den 8. 

november 2012 en revideret udtalelse. Imidlertid besvares det konkrete spørgsmål om, hvorvidt 

dyrene skal kunne gå ind i bevoksningen/beplantningen ikke med den reviderede udtalelse.  

 

Det Veterinære Sundhedsråds har ved brev af 19. april 2013 svaret NaturErhvervstyrelsen, at 

såfremt kravet om læskur fraviges, skal dyrene holdes på arealer, hvor de naturlige forhold i vidt 

omfang kan give dyrene en tilsvarende beskyttelse, der sikrer dyrene mod vejr og vind og giver 

adgang til, at alle dyrene samtidigt kan hvile på et passende tørt leje. Det Veterinære 

Sundhedsråds præciserer, at det efter deres vurdering betyder, at dyrene, bortset fra får, skal 

kunne gå ”ind i” beplantningen. Rådet præciserer endvidere, at adgangen til det ”tørre leje” skal 

være til rådighed, hvor der samtidig er ”læ og beskyttelse mod nedbør”, og at løvfældende træer 

ikke alene kan yde tilstrækkelig mulighed for passende ly og læ. Derimod vil særlige naturlige 

forhold med passende tæthed og bevoksning af nåletræer (gran, fyr, enebær og lignende) 

sammenholdt med øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt 

jordbundsforhold kunne yde dyrevelfærdsmæssige og fysiologisk tilstrækkelige forhold.  

 

Dyreværnsrådet er overordnet set enig i Det Veterinære Sundhedsråds præciseringer, jf. 

besvarelsen af 19. april 2013.  
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Rådet vil dog understrege, at det er summen af de faktiske forhold med hensyn til dyrenes 

kondition, arealets beskaffenhed/tørhed, antallet af dyr i forhold til arealet og læmuligheder i form 

af skråninger og bevoksning/beplantning, der samlet skal afvejes i de konkrete tilfælde.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Munksgaard 

Formand for Dyreværnsrådet 

 

 


