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Dyretransporter – hvorfor regler?



Dyretransporter
Reglerne om beskyttelse af dyr, hører under Justitsministeriet.

Fødevarestyrelsen administrer ordningen om autorisation af 
transportvirksomheder.

Forskellige regler alt efter:
- Hvor mange dyr der transporteres
- Hvor langt de transporteres
- Om det foregår i privat regi eller kommercielt øjemed



Dyretransporter
Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/  Dyr  Transport af dyr

Her findes de fleste oplysninger om både privat transport af dyr (ikke 
økonomisk virksomhed) og erhverv (økonomisk virksomhed).

Her er også links til diverse oplysninger, lovgivning, ansøgninger mm.



Lovgrundlag:
Rådets Forordning(EU) nr. 1/2005 af 22-12-2004 ikrafttrædelse d. 05-01-2007

Bek. nr. 1728 af 21-12-2006 om uddannelse i transport af levende dyr

BEK nr. 26 af 13/01/2020 om beskyttelse af dyr under transport

Lbk. 1597 af 8/7/2021 Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd

BEK 855 af 11/06/2020 om køretøjers indretning og udstyr



Dyretransporter – uddannelse?
EU Transportforordning samt Fødevarestyrelsens 
vejledning:

”Transportforordningen finder efter forordningens 
artikel 1, stk. 5, endvidere alene anvendelse, hvis 
transporten sker i forbindelse med økonomisk 
virksomhed”



Dyretransporter – uddannelse?
Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr:
” § 1. For alle transportvirksomheder gælder, at den ansvarlige for 
virksomheden, kun må betro håndteringen af dyr til personale, som er 
blevet undervist i bestemmelserne i bilag I og II til Rådets forordning”

” Stk. 2. Det i stk. 1, nævnte krav suppleres for så vidt angår personer, 
der fører eller fungerer som ledsagere på vejkøretøjer, som 
transporterer heste eller kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ, af et krav 
om, at de pågældende personer skal være i besiddelse af et 
kompetencebevis”



Hvis jeg har certifikat, skal jeg så altid 
følge reglerne?

Nej



Dyretransporter – økonomisk virksomhed?

” For så vidt angår kravet om, at der skal være tale om en transport, der 
sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, bemærkes, at det vil 
bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt denne 
betingelse må anses for opfyldt, og en endelig stillingtagen til 
spørgsmålet henhører under domstolene. ”

” Transportforordningen indeholder imidlertid i præambelbetragtning 
(indledning) nr. 12 et fortolkningsbidrag. Det fremgår således dette sted, 
at transport i forbindelse med økonomisk virksomhed ikke begrænser 
sig til transport, der indebærer umiddelbar udveksling af penge, 
varer eller tjenesteydelser”



Dyretransporter – økonomisk virksomhed?

”Transport i forbindelse med økonomisk virksomhed omfatter bl.a. 
transport, der direkte eller indirekte medfører eller har til formål at 
indbringe et udbytte”

” Justitsministeriet finder på den baggrund, at begrebet »transport i 
forbindelse med økonomisk virksomhed« – udover traditionelle 
transportvirksomheder – også omfatter f.eks. situationer, hvor dyr 
transporteres til deltagelse i udstillinger, kåringer, stævner o. lign., 
såfremt dyrenes handelsværdi forventes at blive øget væsentligt 
ved deltagelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt 
forventes udbetalt store pengepræmier”



Dyretransporter – økonomisk virksomhed?

”Transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på en 
privat rejse, vil derimod som altovervejende hovedregel efter 
Justitsministeriets opfattelse ikke være at anse som en 
transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Ved 
selskabsdyr forstås typisk kæledyr såsom hunde, katte, 
kaniner, hamstre, stuefugle og lignende, men derimod ikke 
heste.” 

IKKE



Dyretransporter – økonomisk virksomhed?

”Det samme gælder mere hobbybetonet transport af dyr 
såsom privatpersoners transport af dyr til dyrskuer, kåringer, 
udstillinger og avlsarrangementer, transport af heste til 
nationale ridestævner (herunder spring, dressur, ringridning, 
westernridning, ponytrav, handicapridning o. lign.) og til 
skovturs- og fritidsbrug” 

IKKE



Hvornår er man privatperson?
(ikke økonomisk virksomhed)

Har maksimum:
� 2 køer med kalve

� 4 stk. andet kvæg

� 2 søer med smågrise

� 10 moderfår (får som har fået lam)

� 10 geder (geder som har fået kid)

� 4 avlshopper 

� Ikke har en hingst (eller kun en, der har avlet ”lidt” = 1-3 bedækninger på en sæson)



For private gælder:
� Der er ingen begrænsning for transportafstanden (man må køre så 

langt man vil).
� Der må ikke være løse genstande, som kan skade dyret under 

transporten eller i forbindelse med ulykker.
� Regler for hvornår dyr er transportegnet skal overholdes, dvs. at den 

sidste 10. del af drægtigheden, og 14 dage efter anses dyr ikke for at 
være transportegnet. Hos afkom skal navlen være ophelet, dvs. at 
navlestrengen skal være tørret ind og faldet af.

� God ide med strøelse.
� Gerne skilt med dyretransport/hestetransport til trailer. Der er ikke 

krav om at traileren er godkendt (certifikat), hvis det er privat 
transport (men synet; anvendelse dyretransport).

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under 
transport 
§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser 
om beskyttelse af dyr under transport og supplerer 
Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 
2004 om beskyttelse af dyr under transport og 
dermed forbundne aktiviteter og om ændring af 
direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 
1255/97 (transportforordningen).

§ 25. Gulvet i et transportmiddel skal være forsynet 
med passende strøelse eller tilsvarende materiale, 
der giver dyrene den fornødne komfort under hensyn 
til arten og antallet af dyr, der transporteres, 
transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale 
skal sikre en passende absorption af urin og 
ekskrementer.

2.   Supplerende bestemmelser for vej- eller 
jernbanetransport:

3.2 Køretøjer, som dyr transporteres i, skal være 
mærket tydeligt og synligt med angivelse af, at det 
er levende dyr, der transporteres, undtagen når 
dyrene transporteres i containere, der er mærket i 
henhold til punkt 5.1.

26 13/01/2020 



Må jeg have andres dyr med i traileren?
� JA!

� Alle privatpersoner må køre sammen, dvs at man må tage en venindes hest med.  Man må dele 
omkostningerne for transporten – dette er ikke økonomisk virksomhed

� Du må ikke medbringe andres dyr, hvis de har økonomisk dyrehold.

� Føl skal følges med hoppen



Husk at:
� Medbringe kopi af registreringsattest til bil og trailer 
� Dokument på dyret(originalt hestepas med medicinsider). 
� Hvis man har afleveret Hestepasset i forbindelse med 

kåringer, skal man medbringe program for kåring. 
� Sikkerhedskæde fra trailer til bil skal være monteret. 



Hvem regnes for at være økonomiske?
� Personer som har flere end ovennævnte antal dyr. (Det har intet at 

gøre med om man er momsregistreret)
� Landmænd eller lignende.
� Rideskoler.
� Undervisere, hvis man tager imod betaling (Berider og travtræner).
� Stutteri. 
� Kommunale institutioner.
� Transportører af andres dyr (Vognmænd og andre som tager mod 

betaling)
� FEI stævner!!





Tak


