


• Vognmandskørsel – firmakørsel – privat kørsel

• Køre-/hviletid - takograf

• Synsfri sammenkobling

• Dyretransport

• Økonomisk virksomhed - landbruger

• Dokumenter

• Transportpraksis

• Pladsforhold



Godskørsel for fremmed regning med bil eller vogntog med 

tilladt totalvægt over 3500 kg 

Erhvervsmæssig transport

Kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen

Ikke omfattet:

Fælles transport af flere privatejede dyr med 

forskellige ejere, i køretøj, der må anvendes privat.

https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Godskoersel/Om-godskoersel

https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Godskoersel/Om-godskoersel


Lastbil eller vogntog med TT over 3500 kg 

• Lastbil skal være registreret til ”Firmakørsel”

• Registreringsattest eller kopi skal medbringes

• Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens 

samlede aktiviteter.

Transport af gods, der tilhører den virksomhed, 

der er registreret som bruger af køretøjet.

Transport af gods, som virksomheden lejer, 

låner, udlåner eller er i besiddelse af med 

henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, 

bearbejdning eller reparation.



Lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport, skal have 

kvalifikationsuddannelse (5 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år).

Omfattet: Al vognmands- og firmakørsel 

uanset omfanget af kørslen. 

• transport af dyr, hø, halm, m.v. er omfattet.

Undtaget: Privat varetransport samt køretøjer, der bruges til transport af 

materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. 

Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet.

• trænere, ryttere, avlere, m.m., der transporterer heste til stævner, træning og 

kåring er undtaget, når kørslen vedrører rekvisitter (heste) til udøvelse af 

hovedaktiviteten. 

Uddannelsen er ikke specifik for transport af dyr.

https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Kvalifikationsuddannelser/Om-kvalifikationsuddannelser

https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Kvalifikationsuddannelser/Om-kvalifikationsuddannelser


International godskørsel for fremmed regning med varebil eller 

vogntog med samlet TT mellem 2500 kg og 3500 kg 

Erhvervsmæssig godstransport  

Kræver fællesskabstilladelse fra Færdselsstyrelsen

https://varebilskrav.dk/

Ny regel 

Gælder fra den 21. maj 2022

https://varebilskrav.dk/


Godskørsel for fremmed regning med varebil eller vogntog med 

TT over 2000 kg til og med 3500 kg 

Erhvervsmæssig godstransport med stykgods over 11 kg

Kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen

Ikke omfattet:

Fælles transport af flere privatejede dyr med 

forskellige ejere, i køretøj, der må anvendes privat.

https://varebilskrav.dk/

https://varebilskrav.dk/


Varebil med TT over 2000 kg til og med 3500 kg 

• Varebil skal være registreret til ”Firmakørsel”

• Registreringsattest eller kopi skal medbringes

• Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens 

samlede aktiviteter.

Transport af gods, der tilhører den virksomhed, 

der er registreret som bruger af køretøjet.

Transport af gods, som virksomheden lejer, 

låner, udlåner eller er i besiddelse af med 

henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, 

bearbejdning eller reparation.



Varebilschauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport, skal have 

kvalifikationsuddannelse (2 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år).

Omfattet: Transport af gods for fremmed regning 

med stykgods på mere end 11 kg. 

Undtaget: Firmakørsel (varebil skal registreres til firmakørsel)
• Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret 

som bruger af køretøjet.

• Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, 

udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning 

eller reparation.

• Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter

Uddannelsen er ikke specifik for transport af dyr.



Chaufførens fødselsdato Efteruddannelse – gennemført senest

1., 2. eller 3. 30. juni 2019

4., 5. eller 6. 31. december 2019

7., 8. eller 9. 30. juni 2020

10., 11. eller 12. 31. december 2020

13., 14. eller 15. 30. juni 2021

16., 17. eller 18. 31. december 2021

19., 20. eller 21. 30. juni 2022

22., 23. eller 24. 31. december 2022

25., 26. eller 27. 30. juni 2023

28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023



Der er ikke særlige krav ved transport af privatejede heste 

med forskellige ejere, i køretøjer, der må anvendes til privat 

kørsel.

- Så længe der ikke er nogen, der tjener på transporten.

Det er selvfølgeligt tilladt, at deles 

om de reelle udgifter til transporten

Hvis den ene hest er omfattet af 

”økonomisk virksomhed”, så er hele 

transporten omfattet af reglerne.



Kørsel med
▪ køretøj eller vogntog med TT over 3500 kg til 

erhvervsmæssig transport

▪ køretøj eller vogntog med TT over 7500 kg til ikke-

erhvervsmæssig varetransport

er omfattet af reglerne om køre-/hviletid og 

anvendelse af takograf

https://fstyr.dk/da/Takografkort-og-k%C3%B8re-hviletid/Regler-og-vejledning-om-koere-og-hviletid#

https://fstyr.dk/da/Takografkort-og-k%C3%B8re-hviletid/Regler-og-vejledning-om-koere-og-hviletid


▪ Landbrugers transport af egne dyr indenfor en radius af 100 km (køretøjet 

ejet eller lejet uden fører).

▪ Køretøj eller vogntog med TT indtil 7500 kg til ikke-erhvervsmæssig 

varetransport

▪ Køretøjer eller vogntog indtil 7500 kg, som anvendes til godstransport inden 

for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved 

hjælp af naturgas, flydende gas eller elektricitet. 

▪ Køretøj eller vogntog med TT indtil 7500 kg, som benyttes

til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under 

udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 kilometer fra 

virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne 

ikke er førerens hovedaktivitet.

https://www.fstyr.dk/da/Takografkort-og-k%C3%B8re-hviletid/Regler-og-vejledning-om-koere-og-hviletid#vejledningsmateriale

https://www.fstyr.dk/da/Takografkort-og-k%C3%B8re-hviletid/Regler-og-vejledning-om-koere-og-hviletid#vejledningsmateriale


Bredde højst 2,55 meter



Synsfri sammenkobling eller fast kombination



✓ montere sikkerhedswiren korrekt

✓ medbringe registreringsattester

✓ sammenkoblingen skal både være 

godkendt og registreret









§• Lov 133/2020 Dyrevelfærdsloven

• Forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport (TF)

• Bek 26/2020 om beskyttelse af dyr under transport (TB)

• Bek 1471/2015 om uddannelse i transport af dyr



• Lbk. 330/2021 om hold af dyr

• Bek 185/2000 om dyrskuer, udstillinger og lign. samlinger af dyr

• Bek. 867/2021 registrering i CHR og identifikation af kvæg, svin, får, geder, 

hjorte og kameler

• Bek. 1312/2010 om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende 

dyr (V 9073/2011).

• Bek. 1426/2015 supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

• Bek. 26/2016 om omsætning af hovdyr

• Bek. 804/2017 om identifikation af dyr af hestefamilien §



10.02.22

Forordning (EU) 2016/429 om overførbare
dyresygdomme (dyresundhedsloven)

Del I

Almindelige  
regler

KDF
2018/1629

listede 
sygdomme

KGF 2018/1882
kategorisering  
af sygdomme,

listning af arter

Del II

Sygdomme: anmeldelse,  
overvågning, 

udryddelse, status

KDF 2020/689

overvågning og -
udryddelsesprogr  

am. 
sygdomsstatus (B 
og C sygdomme 
ændret ved KDF 

2021/881

KGF 2020/690

Sygdomme i EU, 
overvågnings-
programmer, 

kompartments

KGF 2020/2002

EU anmeldelse  
og rapporteing

KGF 2019/1715  

IMSOC
forordningen

KGF 2021/620
sygdomsstatus

Del III

Sygdomme: beredskab og  
bekæmpelse

KDF 2020/687

forebyggelse og 
bekæmpelse af visse 

listede sygdomme

(A-sygdomme)

ændret ved KDF
2021/1140

på vej: KDF medical 
products for disease 

control

KDF 2022/139 EU
vaccinebanker drift

KGF 2022/140 EU
vaccinebanker anvendelse

på vej: KGF om
beredskabsplaner

KGF 2021/605 om
bekæmpelse af ASF

KGF 2021/934 om
bekæmpelse af CSF

KGF 2021/1070 om
bekæmpelse af LSD

KGA 2021/641
hasteforanstaltninger HPAI

Del IV

Registrering, godkendelse, sporbarhed, 
flytning

Afsnit I

landdyr

KDF 2019/2035

virksomheder 
landdyr, rugerier,  

sporbarhed. 
ændret ved:

KDF 2020/1625, 
KDF 2021/2168

KDF 2020/688

flytning, landdyr og
rugeæg

ændret ved KGF 
2021/1706

KGF 
2021/520

sporbarhed 
visse 

opdrættede  
landdyr

KGF 2021/403
certifkater

landdyr og
avlsmateriale

KGF 2021/963
ID og reg af

heste

Afsnit I

avlsmateriale

KDF 2020/686

virksomheder,  
sporbarhed, 

dyresundhed, 
flytning-

ændret ved 
KDF 2021/880

KGF 2020/999

virksomheder, 
sporbarhed 

avlsmateriale kvæg, 
får, ged, heste

KGF 2021/403
certifkater  
landdyr og

avlsmateriale  
TERRA

Afsnit I

animalske 
produkter af  

landdyr

KDF 
2020/2154

certificering  
ved flytning

KGF 
2020/2235

certifikater  
FOOD

ændret ved:  
KGF's 

2021/1471,
2022/7

KGF 
2021/1699
Certifikat
ABP fra  
zoner

Afsnit II

Akvakultur

KDF 2020/691
virksomheder,  
transportører

KDF 
2020/990

flytning af
akva dyr og
produkter

KGF 2020/2236

certifikater  
AKVA

ændret ved 
KGF 2021/1471

KGF 2021/260 gdk
nationale 

foranstaltninger 
ændret ved: KGF 

2022/181

KGF 2021/2037
undtagelser for
registrering og  

fortegnelser

Del V

Indførsel til EU
og eksport

KDF 2020/692

Indførsel til EU ændret 
ved KDF 2021/1703 og 

2021/1705

KGF 2021/403
certifkater 
landdyr og 

avlsmateriale  
TERRA

KGF 2020/2235

certifikater FOOD 
ændret ved KGF 

2021/1471

KGF 2020/2236

certifikater AKVA ændret 
ved KGF 2021/1471

KGF 2021/404
landelister dyr, 
avlsmateriale, 

animalske produkter 
ændret ved KGF 

2021/1727

KGF 2021/405
landelister FOOD



Registrering af virksomheder, herunder
• avlssteder

• Transportører og Operatører

Mærkning og registrering af flere dyr
• Heste, kaniner til konsum, m.fl. i CHR

Rengøring af transportmidler
• Nyt krav: Vask og desinfektion samt tørring inden pålæsning af dyr

• Lempelse for national transport af heste – kun krav om rengøring 

mellem før international transport. HUSK DOG at 

Transportbekendtgørelsens § 16 gælder stadig for transport i 

forbindelse med økonomisk virksomhed = krav om rengøring forud 

for transporten.

https://foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/

https://foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/








▪ Virksomheder – fx transport, avl, handel

▪ Transport af dyr 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

▪ Transport med henblik på salg, opfedning og slagtning

▪ Transport i forbindelse med erhvervsmæssig hold af heste

Transport i sammenhæng med et CVR-nummer er altid 

omfattet, medmindre det i stedet er en overtrædelse af fx 

moms og/eller skatteregler.

Krav om CVR-nummer ved omsætning over 50.000 kr.

Man kan være omfattet enten som 

erhvervsmæssig virksomhed eller som 

privatperson



Ved erhvervsmæssigt hold af heste forstås fx 

• stutterier (avl med fire eller flere følhopper) 

• hingstestationer 

• træningsstalde 

• dyreparker

• hestehandlere 

• hesteinternater 

• rideskoler 

• hestepensioner 

• hesteudlejning 

• hestevognskørsel (studenterkørsel, kapervogne mv.) 

• heste i zoologiske haver mv



▪ Hobbybetonet transport af dyr, såsom privatpersoners transport af

• dyr til dyrskuer, kåringer, udstillinger og avlsarrangementer, samt

• heste til nationale ridestævner (herunder spring, dressur, ringridning, 

westernridning, ponytrav, handicapridning og lign.) og til skovturs- og 

fritidsbrug, også selv om hesten lånes af en rideskole.

▪Transport af selskabsdyr, som ledsager ejeren på en privat rejse. 
Ved selskabsdyr forstås typisk kæledyr såsom hunde, katte, kaniner, hamstre, 

marsvin, stuefugle og lignende, men derimod ikke heste.

▪ Privatpersoners enkeltstående transport af heste til salg eller slagtning. 



Må jeg som privatperson køre min egen eller en anden privatpersons hest til et dyrskue 
eller et avlsarrangement uden at opfylde kravene i Transportforordningen?

Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på en transport i forbindelse med 
økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest.

Bemærk, at transport i forbindelse med kåringer og udstillinger kan være omfattet af 
Transportforordningens område, hvis dyrets handelsværdi forventes at blive øget 
væsentligt ved deltagelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes 
udbetalt store pengepræmier.

Vil det være en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed, hvis jeg kører hesten i 
min firmabil eller låner en rideskoles bil og/eller trailer til transporten?

Nej, det vil det som udgangspunkt ikke være. Hvis chaufføren derimod er ansat på en rideskole, 
kan det diskuteres, om transporten sker som led i vedkommendes ansættelse og dermed er 
en erhvervsmæssig transport. Er det tilfældet, skal Transportforordningens krav som 
udgangspunkt være opfyldt.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx


Transportforordningen og 

transportbekendtgørelsen gælder kun for 

transport der udføres i forbindelse med 

økonomisk virksomhed

For alle andre transporter er det ”kun” 

Dyrevelfærdsloven der gælder!



Landbruger u. 50 km eller sæsonbetonet græsningsskifte

• Kun artikel 3, jf. art. 1, stk. 2

• Fritaget for dokumenter og afmærkning

• Krav: Egne dyr, eget køretøj, til/fra egen bedrift

Transport under 65 km

• Transportdokument – art. 4

• Køretøj: Godkendelsescertifikat ved national transport

Kort transport (under 8 timer inkl. på- og aflæsning)

• Autorisation Type 1

• Kompetencebevis/grunduddannelse

Lang transport (over 8 timer inkl. på- og aflæsning)

• Autorisation Type 2

• Køretøj: Godkendelsescertifikat til langvarige forsendelser



Skal indeholde følgende oplysninger:

▪ dyrenes oprindelse og ejer

▪ Afgangssted, -dato og -klokkeslæt

▪ det planlagte bestemmelsessted

▪ den planlagte transports forventede varighed

Må være i original, kopi eller elektronisk (på computer, 

tablet, smartphone). Den elektroniske fil skal kunne 

udskrives eller sendes som mail/SMS på stedet.

Transporten skal planlægges forud for transporten, TF art. 5

Aftale med modtager om ankomsttidspunkt, TB § 15



Transportdokument til transport af dyr 

(Rådets Forordning nr. 1/2005 artikel 4 og artikel 5, stk. 2) 

Anvendes ved dyretransport, der forgår i forbindelse med økonomisk virksomhed 

Transportvirksomhed: 
 
 

Navn på person, der er ansvarlig for transporten: 
 
 

Afgangssted (adresse): 
 
 
 

Dato: Tidspunkt for pålæsning 
af første dyr: 

Bestemmelsessted (adresse): 
 
 
 

Forventet transporttid: 
 
 

Hvis der er flere afgangssteder eller bestemmelsessteder, så skal der anføres afgangssted, -dato og -tid for 

hvert afgangssted samt bestemmelsessted og forventet varighed for hvert bestemmelsessted. 

 

Dyr (art, antal, ID-nummer) Oplysninger om dyrenes oprindelse (hvis forskellig fra 

afgangssted) og ejer af dyrene 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dokumentet skal udfyldes førend transporten begynder og skal på anmodning forevises for politiet eller 

Fødevarestyrelsen. 

Et transportdokument kan udformes på andre måder end denne version, men skal indeholde de samme 

oplysninger. 

Det skal være muligt for politiet eller Fødevarestyrelsen at kunne få en kopi af transportdokumentet. 



Type 1 til kort transport Type 2 til lang transport

Kun nødvendig ved transport over 65 kørte km

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Autorisation-af-transportvirksomhed.aspx

6986 kr. 9670 kr.

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Autorisation-af-transportvirksomhed.aspx


Ledsagere og førere af 

vejtransportmidler ved transport 

af heste, kvæg, får, geder, svin eller 

fjerkræ på en strækning 

over 65 km

Kompetencebevis skal medbringes 

og forevises.



Personer, der håndterer dyr, der 

transporteres på en strækning over 

65 km

• Andre end ledsagere og førere ved transport 

af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ.

• Transport af andre dyr end heste, kvæg, får, 

geder, svin eller fjerkræ.

• Uddannelsesbeviset skal ikke medbringes. 

Transportvirksomhed skal sikre, at 

personalet har modtaget undervisningen.



Krav om certifikat 

Transport over 8 timer

EU-krav

Transport under 8 timer

Nationalt krav

Fritagelser

International transport 

under 8 timer

Landbrugers transport af 

egne dyr i egne køretøjer 

til eller fra egen bedrift 

(indtil 8 timer)



▪ Lyst og isoleret tag

▪ Skillevægge skal være flytbare, så rummenes størrelse kan ændres efter 

dyrenes størrelse og behov

▪ Fodrings- og vandingsudstyr

▪ Vandtanke med en kapacitet på 1,5 % af nyttelasten

▪ Ventilationssystem, der kan holde en temperatur mellem 5˚C og 30˚C 

▪ Alarm hvis temperaturen kommer  over eller under

▪ System der registrerer og gemmer temperaturdata

▪ Navigationssystem (gælder ikke registrerede heste)



65 km

8 timer

Transportdokument

Køretøjsgodkendelse

Transportdokument

Køretøjsgodkendelse

Autorisation - Type 1

Kompetencebevis

Transportdokument

Køretøjsgodkendelse

Autorisation - Type 2

Kompetencebevis

0 km



50 km

65 km

8 timer

Græsningsskifte

Transportdokument

Transportdokument

Autorisation - Type 1

Kompetencebevis

Transportdokument

Autorisation - Type 2

Kompetencebevis

Køretøjsgodkendelse

TF art. 3. Almindelige betingelser for transport af dyr

Ingen papirer, kun registrering i CHR

0 km



Landbrugsdyr:

Hvirveldyr samt fisk, reptiler og padder, som holdes 

• med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller 

• med henblik på andre landbrugsformål ( avl af dyr / trækdyr ). 

Ikke landbrugsdyr:

a) vilde dyr 

b) heste, der skal deltage i konkurrencer, udstillinger og kulturelle eller 

sportsmæssige arrangementer eller aktiviteter 

c) forsøgs- og laboratoriedyr 

d) hvirvelløse dyr. 

Transport af heste til dyrskue kan udføres som landbruger for 

virksomheder, der beskæftiger sig med avl af heste eller 

anvender heste som trækdyr for landbrugsredskaber.



Transport-

dokument

Køretøjs-

godkendelse

Autorisation Uddannelses-

krav

Ikke økonomisk virksomhed (ikke økonomisk aktivitet)

uanset km og tid ÷ ÷ ÷ ÷

Økonomisk virksomhed (økonomisk aktivitet)

0 til 65 km + + ÷ ÷

over 65 km og indtil 8 timer + + Type 1 +

over 8 timer + + Type 2 +

Landbruger med egne dyr, i egne transportmidler og til eller fra egen bedrift

0 til 50 km ÷ ÷ ÷ ÷

fra 50 km til 65 km + ÷ ÷ ÷

over 65 km og indtil 8 timer + ÷ Type 1 +

over 8 timer + + Type 2 +



Dyreværnslovens § 1 (gælder for alle transporter)

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod 

smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Transportforordningen 1/2005 artikel 3 (gælder for transport i 

forbindelse med økonomisk virksomhed)

Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere 

under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive 

påført unødig lidelse.



a) så kort transporttid som mulig, dyrenes behov skal opfyldes

b) dyrene skal være egnede til transport

c) transportmidler skal tilgodese dyrenes sikkerhed

d) på- og aflæsningsfaciliteter skal tilgodese dyrenes sikkerhed

e) personer, der håndterer dyr, skal være uddannet eller kvalificeret

f) transport skal gennemføres uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende 

skal løbende kontrolleres og sikres

g) dyrene skal have et gulvareal og en ståhøjde i forhold til deres størrelse og 

den planlagte transport 

h) Dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en 

kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse.

Uddrag af artikel 3 i TF



Det følgende er en beskrivelse af nogle af de regler, 

der gælder for transport af dyr der er omfattet af 

begrebet ”transport i forbindelse med ”økonomisk 

virksomhed”.

Mange af reglerne gælder også, selv om transporten 

ikke er omfattet af  begrebet ”transport i forbindelse 

med økonomisk virksomhed”



Ingen dyr må transporteres, medmindre de er egnede til den påtænkte transport, og alle dyr skal 

transporteres under sådanne forhold, at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.

Tilskadekomne dyr og dyr, som har fysiologiske skavanker eller undergår en patologisk proces, 

betragtes ikke som egnede til transport, især hvis der er tale om

a) dyr, som er ude af stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte

b) dyr med et alvorligt åbent sår eller en prolaps

c) drægtige hundyr i den sidste tiendedel af drægtigheden

d) nyfødte pattedyr, hvis navle ikke er fuldstændigt helede

e) lam på under en uge, kalve på under 10 dage, medmindre de skal transporteres over en 

kortere strækning end 100 km. 

Kalve på under 14 dage må ikke transporteres over 8 timer.

Kvæg anses ikke for egnet til transport i 14 dage efter kælvning

Uddrag af Transportforordningens Bilag I, kapitel I.



Max 36,4 % = 20o til heste og kalve

Max 50 % = 26o 24’ til får og kvæg

Hvis hældningen er større end 17,6 % = 10o

skal der være skridlister.



Vognens bund 

skal være plan, 

tæt, og uden 

opstående 

hjulkasser 

el.lign.

Hjulkasser, der 

uden skarpe 

kanter er 

forhøjet til 

mindst 1 m kan 

godkendes.

Bunden må ikke 

bestå af f.eks. 

glatte 

metalplader, 

ligesom den 

heller

ikke må skråne.



Tæret vognbund

Fare for gennemtrædning



Fra 2. november til 31. marts skal transportmidler, der ikke er 

forsynet med fast tag, være overdækket med presenning el. lign, 

der yder dyrene effektiv beskyttelse mod vejret.

Højst 50 km uden tag fra 1. april til 1 . november.



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.



Sand kan fungere som ”strøelse”



Dyr skal holdes adskilt under håndtering og transport, når der er tale om 

følgende: 

a) Dyr af forskellige arter, 

b) dyr af markant forskellig størrelse eller alder, 

c) avlsorner eller -hingste,

d) kønsmodne handyr og hundyr, 

e) dyr med horn og dyr uden horn, 

f) dyr, som er fjendtlige over for hinanden, og 

g) dyr, der er bundet, og dyr, der ikke er bundet. 

Litra a-c og e, finder ikke anvendelse for dyr, som er opdrættet i kompatible 

grupper, vant til at være sammen, eller ville lide ved at være adskilt, eller hunner, 

der ledsages af unger, som er afhængige af deres mor.



Dyr af forskellige arter skal holdes adskilt



Heste skal transporteres i 

enkeltbåse.



Reb er ikke adskillelse

Skillevæggen er ikke egnet til heste.

Fare for at ben kommer igennem 

tremmerne.



Dyr, der ikke er vant til at 

være bundet, skal forblive 

ubundet.

Dyr må ikke bindes ved 

hornene eller næsering, 

benene må ikke bindes 

sammen. 

Krav til tøjret ved 

opbinding:

a) må ikke kunne briste 

under normale 

transportforhold

b) dyrene skal have plads 

til at lægge sig ned samt 

æde og drikke

c) der må ikke være risiko 

for kvælning eller 

anden skade. Dyrene 

skal hurtig kunne 

frigøres.  



Tøjret er ikke langt nok



så dyrene ikke påføres skade, lidelse eller ængstelse 



Forkert 

anbringelse af 

gods



I det rum, hvor dyrene er anbragt, og på alle niveauer heri skal der være 

tilstrækkeligt med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene, 

når de står oprejst i normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser under 

ingen omstændigheder må begrænses. 



Naturlige bevægelser og ventilation 

rundt om dyrene er begrænset



Visuel vurdering for kvæg: 

Kan alle stå uden at være tvunget til at berøre andre og vægge?





Kan ikke stå i en naturlig stilling





Tvunget til at berøre andre og vægge



Der skal være tilstrækkelig plads til ventilation, når dyrene står 

oprejst i sin normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser 

under ingen omstændigheder må begrænses.

DJF udtaler, at en passende indvendig højde til passende ventilation 

og bevægelse i køretøjer med mekanisk ventilation kan beskrives 

ved formlen: (højeste dyrs krydshøjde x 1,17) + 20 cm



Bagerst låger på 

læssebagsmækken 



• Køer og heste med diende afkom skal have et så rummeligt aflukke for 

hvert moderdyr med afkom, at både moderdyr og afkom bekvemt kan 

ligge ned samtidig.

• Dyrene skal anbringes således, at de ikke under transporten er udsat for 

beskadigelse af haleroden eller sædebensknuderne. 



Flere voksne dyr i 

samme rum med 

diende afkom





Visuel vurdering for heste: 

Kan stå med hovedet ligefrem og løftet uden at være 

tvunget til at røre loft eller vægge? (særligt bagvæggen)



Figur, der viser opmåling af den længde, som heste mindst skal have til rådighed, når de

transporteres på skrå. Længden beregnes som længden af midtlinjen i det størst mulige

rektangel i skillerummet plus forlængelsen af midtlinjen ud til indersiden i den side,

hvor hestens hoved er.

Tilstrækkelig bokslængde for heste = hestens stangmål x 1,5


