Pressemeddelelse af 14/11/2016 – fra Tyskland
Med rædsel har man i BDRG (det tyske racefjerkræforbund) hørt kravet om en landsdækkende
generel staldpligt. Den opstaldning af race- og sirfjerkræ betyder ikke blot at opstaldning, men for
30-50% af raske dyr at de bliver slagtet. Mange af disse dyr er på den røde liste over truede
husdyrracer (Liste i Tyskland).
For racefjerkræs vedkommende er de fleste ude i åbne voliere og kun i hus om natten. Næsten
alle opdrættere kan ikke rumme deres dyr i disse huse og skal derfor slagte en stor del.
De resterende skal holdes midlertidig i alt for små huse til race- og sirfjerkræ.
Oplevelsen fra tidligere krav om staldpligt har vist, at i den periode opstaldning varer vil mange dyr
– primært økologiske høns, gæs og ænder samt sirfjerkræ omkomme, enten på grund af
staldpligten eller fordi ejeren ikke vil opleve at se sit fjerkræ lide under staldpligten. Han har et helt
livs erfaring dermed.
Kløften mellem de moderne erhvervsracerlinier og de gamle fjerkræracer har ændret adfærden
ikke kun med hensyn til æglægning og kødproduktion, men så vidt også adfærd og temperament
af dyrene.
Et avlsmål af økonomisk forløb var en ændring i adfærd, så dyrene kunne holdes indendørs i et
lukket rum.
Især mange gamle fjerkræracer er i strid med kommercielle adfærd og ligger meget tæt ved de
oprindelige former. Disse faktorer udgør en stor belastning for racefjerkræ med staldpligt og føre til
immunsuppression. Selv med en pinlig hygiejne opstår opstaldning til en koncentration af
patogenet, der sammen med immunsuppression fører til hyppige dødsfald.
Udbruddene i lukkede systemer til erhvervsfjerkræ viser, at lukkede systemer, hvor erhvevsfjerkræ
holdes indendørs, som krævet af fjerkræindustrien er ikke en løsning.
Alternativt skal der træffes andre biosikkerhedsforanstaltninger, såsom afdækning af løbegårdene
med et finmasket.
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