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Generelt om den danske version af det blå EU pas til selskabsdyr 

Det blå EU pas til selskabsdyr (pas) er det officielle identifikationsdokument, der refereres til i artikel 21 til 
kæledyrsforordningen. 
 
Den danske version af passet må alene udstedes af bemyndigede dyrlæger til hunde, katte og fritter, som 
befinder sig i Danmark. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at den danske version af passet udstedes til hunde, 
katte og fritter på Færøerne og i Grønland. 
 
Bemyndigede dyrlæger er dyrlæger med dansk autorisation. 
 
Foruden betingelserne for udstedelse af passet, som angivet i lovgivningen herunder, er dyrlægens attestationer 
mv. omfattet af kravene i Dyrlægeloven. 
 
Relevant lovgivning 

Du finder mere om krav til udstedelse og håndtering af passet, samt krav til ikke-kommerciel flytning og udførsel 
af hunde, katte og fritter i følgende lovgivning: 
 

 Bekendtgørelsen nr. 1355 af 15/12/2014 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af 
visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner. 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel 
flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (Kæledyrsforordningen). 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om 
standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, 
fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for 
erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 576/2013. 

 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hund. 

 Bekendtgørelse nr. 121 af 12/02/2007 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter. 
 
For nærmere information om de relevante krav til henholdsvis ikke-kommerciel flytning og kommerciel udførsel 
af hunde, katte og fritter henvises desuden til Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor der er relevante guides og 
emnesider herom. Her kan du desuden finde links til den seneste version af ovennævnte lovgivning (under 
Lovstof): 
 
http://www.fvst.dk 
 
 
Håndtering og udstedelse af EU passet til selskabsdyr 

Det er alene bemyndigede dyrlæger, som må bestille passet. Det gøres via Fødevarestyrelsen hjemmeside. 
 
De blanke pas, som den bemyndigede dyrlæge modtager, må ikke videredistribueres eller udleveres til andre, 
heller ikke andre dyrlæger, med mindre de er udstedt i henhold til bestemmelserne i artikel 22 til 
kæledyrsforordningen. 
 

http://www.fvst.dk/
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Når den bemyndigede dyrlæge udsteder passet, skal han/hun først kontrollere, at selskabsdyret er mærket i 
overensstemmelse med kravene herfor (artikel 17, stk. 1 og Bilag II til kæledyrsforordningen). 
 
Dernæst skal den bemyndigede dyrlæge på behørig vis udfylde relevante information i passets Afsnit I, II og III.  
 
Ejeren skal underskrive for sine kontaktoplysninger i Afsnit I. 
 
Endelig udfylder den bemyndigede dyrlæge oplysningerne i Afsnit IV, hvorefter han/hun stempler og 
underskriver herfor. 
 
Først herefter kan øvrige relevante oplysninger, som fx rabiesvaccination, udfyldes i passet. Før hver vaccination 
eller behandling skal den dyrlæge, som udfører handlingen, verificere dyrets identitet, så det sikres, at det dyr, 
som vaccineres eller behandles, er det samme dyr, som passet er udstedt til. 
 
Der skal føres register 
Den bemyndigede dyrlæge, som udsteder et pas, skal føre register over følgende oplysninger: 
 

 Dyrets id-nummer, mærkningens placering og mærkningsdato eller aflæsningsdato, hvis dyret allerede 
er id-mærket. 

 Ejerens navn og kontaktoplysninger. 

 Passets unikke nummer, hvilket fremgår nederst på samtlige af passet sider, fx DK390001. 
 
Registret må gerne være elektronisk. 
 
Oplysningerne i registret skal opbevares i mindst 3 år og skal på forlangende kunne forevises Fødevarestyrelsen. 
 
Modtager en bemyndiget dyrlæge blanke pas, hvor der er fejl eller mangler, skal det straks destrueres ved at 
lave huller i det. Hullerne skal gå igennem alle passets sider inkl. dets omslag. Desuden skal Fødevarestyrelsen 
have besked herom. Du kontakter Fødevarestyrelsen via vores Kontaktformular. 
 
Et pas må som udgangspunkt ikke udskiftes med et nyt. Dette fremgår af § 23 i bekendtgørelse nr. 1355. Der er 
dog visse undtagelse herfor, hvilket kan ses af bekendtgørelsen. 
 
  

https://saas.resultmaker.com/rmFrontEnd/fvst.aspx?id=henvendelser


 

Side 5/29 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

Sådan udfylder du passet side for side 

Passets side 3 og 5 indeholder oplysninger på dansk om udstedelsen af passet, som dog kan være nærmere 
suppleret i de følgende afsnit. 
 
Passet skal udfyldes på engelsk. Skriv tydeligt, så der ikke kan opstå misforståelser. 
 
Informationerne udfyldes med en pennefarve, som afviger fra den trykte. Det vil sige, at pennefarven sort ikke 
er egnet hertil. 
 
Vær opmærksom på, at de steder, hvor det fremgår, at dyrlægen skal underskrive og stemple, vil passet eller 
oplysningen kun være gyldige, hvis både underskrift og stempel fremgår. 
 
Generelt skal dato og tidspunkt angives som følger: 
 

 En dato: dd/mm/åååå 29/12/2014 

 Et tidspunkt:  00:00  14:30 
 
Vær opmærksom på, at den dato, som fremgår af passet, er den gældende. Med andre ord, skriver du en forkert 
dato, som du ikke får rettet, vil den forkerte dato være gældende. 
 
Hvis du ved en fejl skriver en forkert oplysning, fx en dato, overstreges det forkerte ved at slå en eller to 
vandrette streger hen over det forkerte, hvorefter den rigtige tekst indskrives. 
 
Rettelsen af teksten attesteres, ved at du i umiddelbar nærhed heraf skriver dato og dine initialer. 
 
Eksempel på en rettelse af en forkert dato: 

 
 
 
Indsætter du en selvklæbende mærkat med oplysningerne for fx en vaccine, skal denne mærkat automatisk 
ødelægges, hvis den forsøges fjernet igen. 
 
Hvis der er tale om en mærkat, som ikke automatisk ødelægges, hvis den fjernes, anbefaler Fødevarestyrelsen, 
at oplysninger overføres til passet i hånden. Det er dog tilladt at laminere sådanne mærkater med en 
gennemsigtig folie, som sikrer, at mærkatet eller passets side ødelægges, hvis folien fjernes. Men da det kan 
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være svært, at sikre et pænt finish ved brug af lamineringsfolie, anbefales det, at oplysningerne anføres i 
hånden. 
 
Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr.  
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Afsnit I: OPLYSNINGER OM EJEREN / DETAILS OF OWNERSHIP 

 

 
 
 
Der anføres fornavn, efternavn, adresse (folkeregisteradresse), herunder land samt evt. tlf. (mobilnr.) på dyrets 
ejer.  
 
Det er, jf. kæledyrsforordningen kun den bemyndigede dyrlæge, som skal udfylde denne del af passet. Så lad 
ikke ejeren selv udfylde sine egne kontaktoplysninger. Der kan også opstå tvivl om passets gyldighed, hvis 
skriften i de første fire afsnit ikke af skrevet af én og samme person. 
 
Når oplysningerne er udfyldt, skal ejeren underskrive. Uden ejeres underskrift, vil passet ikke være gyldigt til 
brug for flytninger af dyret. 
 
Der må kun noteres én ejer. Hvis dyret reelt har to ejere, fx et ægtepar, noteres kun navnet på den ene af 
ægtefællerne, fx den, som oftest rejser med dyret.  
 
Der er udarbejdet en særlig erklæring (en fuldmagt), hvori den ejer, der er angivet i passet, kan bemyndige en 
anden fysisk person til at foretage den ikke-kommercielle flytning på hans/hendes vegne. 
 

DK390001 
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Passet følger dyret, ikke ejeren. Hvis dyret få ny ejer, skal den nye ejeres navn og adresse anføres under punkt 2.  
 
Skifter dyret ejer igen, og der dermed ikke længere er plads til at angive oplysninger om den nye ejer, må der 
udstedes et nyt pas til dyret.  
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Afsnit II: BESKRIVELSE AF DYRET / DESCRIPTION OF ANIMAL 

 

 
 
Billede af dyret 
Det er ikke obligatorisk at indsætte et billede af dyret. Den entydige sporbarhed mellem dyret og dets pas vil 
altid være ved hjælp af dets id-mærkning. 
 
Da passet oftest udstedes til unge dyr, giver det heller ikke meget mening at indsætte et billede af 
hvalpen/killingen/fritteungen. 
 
Hvis ejeren meget gerne vil have et billede af sit dyr i dets pas, anbefales det, at man venter hermed indtil dyret 
er voksent. 
 
1. Navn / Name*: 
Angiv dét navn, som dyret er registreret under. Derudover kan man angive dyrets kaldenavn i parentes. 
 
2. Art / Species: 
Der angives på engelsk: "Dog", "Cat" eller "Ferret". 
 
 

DK390001 
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3. Race/ Breed*: 
Anvend den engelske betegnelse. Se bilaget til denne vejledning. 
 
4. Køn / Sex: 
Der angives på engelsk: "Male" eller "Female". 
 
Hvis dyret er steriliseret eller kastreret bør dette også angives. De engelske betegnelser er: For hundyr: 
"Spayed", For handyr: "Castrated" eller "Neutered". 
 
5. Fødselsdato / Date of Birth*: 
Hvis dyrets fødselsdato ikke specifikt er kendt, må den bemyndigede dyrlæge angivet den formodede alder. Det 
skal dog være en dato, jf. kravene for angivelse af dato. Man må derfor ikke skrive fx. "5 years and 3 months". 
 
6. Farve / Colour: 
Anvend de engelske betegnelser. Se bilaget til denne vejledning. 
 
7. Eventuelle vigtige eller fremtrædende træk eller karakteristika  / Any notable or discernable features or 
characteristics: 
Dette felt behøver man ikke udfylde. 
 
Men har dyret nogle helt særlige træk eller karakteristika, er man velkommen til at notere disse her. Det kunne 
fx. være store operationsar, som tydeligt kan ses på dyret eller hvis dyret fx har fået amputeret et ben eller en 
tå. 
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Afsnit III: MÆRKNING AF DYRET / MARKING OF ANIMAL 

 

 
 
 
1. Transponderens alfanumeriske kode/Transponder alpahnumeric code: 
Transponderens alfanumeriske kode er mikrochip nummeret. Samtlige cifre og bogstaver, som hører til id-
mærkningen, skal angives. 
 
2. Dato for anbringelse/aflæsning* af transponderen /Date of application or reading* of the transponder: 
Angiv datoen for anbringelsen af mikrochippen. Hvis man ikke selv har id-mærket dyret, og datoen for id-
mærkningen ikke kendes af ejer, angives datoen for aflæsningen af id-mærkningen. 
 
3. Mikrochippens placering/Location of Microchip: 
Fx: "Left side of neck" / "base of left shoulder" / "between shoulders". 
 
4. Tatoveringsnummer/Tattoo number: 
Samtlige cifre og bogstaver, som hører til id-mærkningen, skal angives. Det er dog kun muligt at anvende dette 
felt, hvis dyret har en letlæselig tatovering, som er blevet påført dyret før den 3. juli 2011, og dyret ikke 
efterfølgende er blevet mærket med en mikrochip. Hvis tatoveringen ikke er letlæselig, skal dyret mikrochippes. 
Hvis det både har en mikrochip og en tatovering, vil dyrets rette id-mærkning altid være mikrochippens nr. 

DK390001 
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Det er vigtigt, at den bemyndigede dyrlæge kontrollerer, at tatoveringen er letlæselig, inden et pas udstedes til 
et dyr, som kun er tatoveret. Hvis tatoveringen er svær at aflæse, anbefales det, at dyret mikrochippes. 
 
Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr med en tatovering bliver mikrochippet i forbindelse med udstedelse af pas, 
da en ellers lovlig tatovering med tiden vil blive sværere at aflæse, og det derfor kan give problemer i en 
eventuel kontrolsituation. 
 
5. Dato for påføring/aflæsning af tatoveringen/Date of application/date of reading of the tattoo: 
Hvis man ikke selv id-mærker dyret, og datoen for id-mærkningen ikke kendes, angives datoen for aflæsningen 
af id-mærkningen. 
 
6. Tatoveringens placering/Location of the tattoo: 
Fx: "Both ears" / "Left groin". 
 
 
Forsegling af Afsnit III 
Når oplysningerne om dyrets id-mærkning er anført, forsegles de og dermed passet side 9 med den 
lamineringsfolie, som er en integreret det af passet. 
 
Fjern først den inderste del af beskyttelsesfilmen og klæb dernæst forsigtigt folien ned mod siden. Herefter 
fjerner man den yderste del af beskyttelsesfilmen og klæber resten af folien forsigtigt ned mod siden.  
 
Vær opmærksom på, at folien klæber ret kraftigt til siden, og dermed ikke nemt lader sig fjerne igen, hvis man fx 
får den klæbet skævt på, og folien derved krøller. Når folien først har siddet fast noget tid, vil passet side 
ødelægges, hvis det forsøges fjernet. Vær derfor tålmodig og forsigtig, når du klæber folien fast, og husk at 
øvelse gør mester. 
 
Det skal være muligt at aflæse dyrets id-mærkning helt entydigt. Får man krøllet folien, kan det være nødvendigt 
at destruere det pågældende pas og udstede et helt nyt. 
 
Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr. 
 
 
Generelt vedrørende MÆRKNING AF DYRET 
Da lamineringsside ikke tillader, at en eventuel senere ommærkning registreres i passet, vil en ommærkning af 
et tatoveret dyr betyde, at dyret skal have et helt nyt pas. 
 
Dette er dog ikke nødvendigt, hvis dyret har et gyldigt pas efter det gamle pasformat, da dette pasformat ikke 
har en lamineringsside, og der ikke er krav om at dette pasformat skal have lamineringsside. Det gamle 
pasformat vil fortsat være gyldigt fra den 29. december 2014, så længe det af passet fremgår, at dyret som 
minimum er gyldigt rabiesvaccineret. 
 
Hvis dyret har et gammelt pasformat, og der er behov for at ommærke det, skal den bemyndigede dyrlæge med 
sikkerhed kunne bekræfte dyrets identitet ud fra tatoveringen. Herefter kan han/hun ommærke dyret. 
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Mikrochippens id-nummer mv. noteres i Afsnit III. Oplysningerne om tatoveringen skal ikke overstreges. 
Derimod skrives i det gamle pasformats Afsnit XI, Øvrigt: "Prior to microchipping I have verified the identity of 
the animal". Efterfølgende stempler, daterer og underskriver den bemyndigede dyrlæge for erklæringen. 
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Afsnit IV: UDSTEDELSE AF PASSET / ISSUING OF THE PASSPORT 

 

 
  
 
Når oplysningerne i Afsnittene I, II og III er udfyldt, skal den bemyndigede dyrlæge udstede passet. 
 
Dette gøres ved at udfyldes oplysningerne klart og tydeligt i Afsnit IV. 
 
Herefter angives udstedelsesdatoen, og den bemyndigede dyrlæge stempler og underskriver herfor. 
 
Passet er ugyldigt, hvis den bemyndigede dyrlæge, der har udfyldt Afsnittene I, II og III, ikke udfylder og 
attesterer Afsnit IV. 
  

DK390001 
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Afsnit V: VACCINATION MOD RABIES / VACCINATION AGAINST RABIES 

 

 
 
 
Kolonne 1: 
Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. 
 
Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan 
klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. 
 
Kolonne 2: 
I felt 1 anføres dag/måned/år for rabiesvaccinationen. 
I felt 2 angives den dato, hvorfra vaccinen er gyldig. Denne dato skal mindst være 21 dage efter 
vaccinationsdatoen. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. 
I felt 3 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations gyldighed. 
 
Kolonne 3: 
Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i 
Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den vaccinerende dyrlæge kan kontaktes om 
nødvendigt. 
 
 
Generelt vedrørende VACCINATION MOD RABIES 
Kravene til rabiesvaccination fremgår af bilag III til kæledyrsforordningen. Det anbefales, at den bemyndigede 
dyrlæge på forhånd har læst dette bilag grundigt. 
 
Vær særligt opmærksom på, at en hund, kat eller fritte fra og med 29. december 2014 skal være mindst 12 uger 
gammel, før den må vaccineres mod rabies. 
 

D
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Dyr, som allerede er gyldigt vaccineret før den 29. december 2014, jf. kravene i den gamle kæledyrsforordning 
(998/2003), vil også være gyldigt vaccineret fra den 29. december 2014, hvor den nye kæledyrsforordning skal 
anvendes fra.  
 
Det er dog en betingelse, at fremtidige rabiesvaccinationer følger kravene i den nye kæledyrsforordning. 
 
Dyret må først flyttes eller udføres, når vaccinationens immunitet er indtrådt, hvilket skal være mindst 21 dage 
efter vaccinationsdatoen. For visse vacciner indtræder immuniteten dog først 4 uger efter vaccinationen. Det 
kan derfor være en fordel for ejeren, at den bemyndigede dyrlæge tager højde herfor i sit valg af vaccine, idet 
det har betydning for, hvornår ejeren kan tage sit dyr med ud på en rejse. 
 
Tilsvarende ventetid kræves ikke ved en rettidig revaccination. Revaccineres dyret ikke rettidigt, betragtes 
revaccinationen som en primær vaccination. 
 
Vær opmærksom på, at datoen for den i passet angivne rabiesvaccinationen ikke må ligge før datoen for id-
mærkningen.  
 
Hvis passet skal udstedes til et dyr, som allerede er gyldigt rabiesvaccineret, og fx er blevet rabiesvaccineret 
gennem flere år, og du kender datoen for dets id-mærkning, kan du enten skrive alle vaccinationerne, der er 
udført efter mærkningsdatoen ind i passet eller blot den seneste, eller hvi s dyret skal rejse straks, datoen for 
den forrige vaccine og revaccinationen. 
 
Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at skrive alle vaccinationerne ind i passet, kan du i Afsnit XII, Diverse, skrive, at 
du erklærer, at dyret er kontinuerligt vaccineret, fx: 
 
"Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations and 
the requirements of the EU legislation from the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] until the present 
vaccination in [dato/måned/år]." 
 
eller, hvis dyret også har fået foretaget en rabies antistoftitreringstest (se under Afsnit VI), fx: 
 
"Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations from 
the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] proceeding the rabies antibody titration test until the 
present vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal]." 
 
I begge tilfælde skal du huske at datere, stemple og underskrive for erklæringen. 
 
Batchnummer for tidligere vaccinationer behøves ikke at anføres. Men fra og med passets udstedelse skal 
batchnummeret dog altid anføres. 
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Afsnit VI: RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST / RABIES ANTIBODY TITRATION TEST 

 

 
 
 
Rabies antistoftitreringstesten er nærmere beskrevet i bilag IV til kæledyrsforordningen, hvilket den 
bemyndigede dyrlæge bør sætte sig grundigt ind i, når dette er relevant for det pågældende dyr. 
 
Testen skal udføres på en blodprøve, som er udtaget mindst 30 dage efter vaccinationen, og den skal foretages 
på et EU-godkendt laboratorium. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. 
 
Her kan du se de laboratorier, som EU Kommissionen har godkendt til at måtte foretage testes: 
Laboratorier i EU og samhandelslande 
Laboratorier i tredjelande 
 
Angiv datoen for udtagning af blodprøven samt navn, adresse og tlf.nr. på den bemyndigede dyrlæge, som har 
udtaget blodprøven. Derudover skal der angives en dato for udfyldelse af oplysningen samt dyrlægens stempel 
og underskrift. 
 
Siden må først udfyldes, når der foreligger et tilfredsstillende laboratoriesvar. 
 
 
Generelt vedrørende RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST 
Denne test er påkrævet, hvis et dyr rejser til et ikke-listet tredjeland, fx Tyrkiet, og ejer ønsker at bringe det med 
retur til Danmark. Ved permanent eksport til visse tredjelande er denne test også påkrævet. 
 
Resultatet af blodprøveundersøgelsen skal være på 0,5 IU/ml eller derover. 
 
Hvis der modtages et resulatst, der er på mindre end 0,5 IE/ml, anbefales det, at dyret revaccineres, og at der 
igen går mindst 30 dage, før dyret blodprøves på ny. Der er dog visse dyr, som er såkaldt non-reagenter, og 

D
K
3
9
0
0
0
1
 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/other_laboratories_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
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derfor aldrig vil danne tilstrækkelig med antistoffer mod rabies. Sådanne dyr bør under ingen omstændigheder 
føres ud af EU, hvis de ønskes tilbageført, idet de aldrig vil kunne leve op til reglerne for indførsel. 
 
Ved behov for supplerende test (siderne 17-18), fx i de tilfælde, hvor der ikke opnås et tilfredsstillende resultat, 
eller hvor kæden: rabiesvaccination - blodprøve - og revaccination er blevet brudt som følge af for sen 
revaccination, anvendes denne erklæring. 
 
Erklæringen om supplerende test udfyldes på samme måde, som angives ovenfor. 
 
 
Foretages testen og er resultatet indskrevet i dyrets pas, før det forlader Danmark (EU), vil der ikke være krav 
om, at der skal gå mindst 3 måneder fra blodprøvedatoen, til dyret lovligt må tages med retur til Danmark (EU). 
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Afsnit VII: ECHINOKOKBEHANDLING / ANTI-ECHINOCOCCUC TREATMENT 

 

 
 
 
Kolonne 1: 
Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. 
 
Kolonne 2: 
I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. 
 
Kolonne 3: 
Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. 
 
 
Generelt om ECHINOKOKBEHANDLING 
Dette afsnit er kun relevant for hunde, der skal rejse til Finland, Irland, Malta, Storbritannien samt Norge, eller 
føres i transit igennem disse lande på vej til et andet land. 
 
I forordning 1152/2011 fremgår de nærmere krav om Echinokokbehandlingen. 
 
Vær opmærksom på, at Norge tillader behandling hver 28. dag, hvilket er hensigtsmæssigt for dem, som rejser 
ofte med deres hund til Norge. Se evt. mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
 
Der er ikke krav om ormekursbehandling ved indførsel til Danmark, men Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejeren 
lader sit dyr behandle inden afrejsen til Danmark i henhold til kravene i forordning 1152/2001, hvis dyret har 
opholdt sig i et land, hvor parasitten forekommer, eller hvor andre endoparasitter forekommer, som kan smitte 
til dyr og mennesker, så det undgås at smitten bringes til Danmark. 
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Afsnit VIII: ANDRE PARASITBEHANDLINGER / OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS 

 

 
 
 
Kolonne 1: 
Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. 
 
Kolonne 2: 
I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. 
 
At klokkeslættet for behandlingen skal oplyses skyldes, at visse lande stiller krav om, at behandlingen fx er 
foretaget mindst 24 og højst 48 timer før indladning på færge, fly eller tog ved afrejsen.  
 
Kolonne 3: 
Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. 
 
 
Generelt om ANDRE PARASITBEHANDLINGER 
Behandling mod fx flåter er ikke et EU-krav ved rejser inden for EU. Men det kan være et krav, hvis dyret skal til 
et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsage dokument for 
indførsel til dets område. 
 
Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr, der skal opholde sig i områder, hvor flåter og andre parasitter, der kan 
overføre sygdommen og/eller zoonoser, forekommer, behandles profylaktisk for at forhindre smitte og 
indslæben af sygdommen eller vektoren til Danmark. 
  

D
K
3
9
0
0
0
1
 



 

Side 21/29 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

Afsnit IX: ANDRE VACCINATIONER / OTHER VACCINATIONS 

 

 
 
 
Kolonne 1: 
Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. 
 
Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan 
klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. 
 
Kolonne 2: 
I felt 1 anføres dag/måned/år for vaccination. I felt 2 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations 
gyldighed. 
 
Kolonne 3: 
Dyrlægen stempler og underskriver for vaccinationen. 
 
 
Generelt om ANDRE VACCINATIONER 
Der er ikke krav om andre vaccinationer i forhold til reglerne i kæledyrsforordningen end imod rabies, som dog 
skal anføres i Afsnit V. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at dyret beskyttes imod almindeligt forekommende 
sygdomme, samt at dyrlægen tager højde for særlige sygdomme, som måtte forekomme i det land eller 
område, som dyret rejser til. 
 
Der kan være krav om andre vaccinationer end rabies, hvis dyret skal til et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at 
tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsagedokument for indførsel til dets område. 
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Afsnit X: KLINISK UNDERSØGELSE / CLINICAL EXAMINATION 

 

 
 
 
Kolonne 2: 
Dato/måned/år for hvornår undersøgelsen er foretaget. 
 
Kolonne 3: 
Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i 
Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den bemyndigede dyrlæge kan kontaktes. 
 
 
Generelt om KLINISK UNDERSØGELSE 
Attestering for gennemført klinisk undersøgelse anvendes kun, hvis dyret skal flyttes i henhold til de 
kommercielle krav. Se mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Undersøgelsen skal være foretaget 
inden for 48 timer før afsendelsen. 
 
En flytning af dyret er kommercielt, når følgende betingelser er til stede: 

 Formålet med forsendelsen er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller 

 Flytningen af dyret foregår uden sammenhæng med ejers rejse, eller 

 En ejer rejser med 6 eller flere dyr af arterne hund, kat eller fritte. 
o En flytning af 6 eller flere dyr, der sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller 

sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer, og når dette kan dokumenteres, 
enten ved forevisning af en registrering om deltagelse i sådanne arrangementer eller registrering i 
foreninger, som arrangerer sådanne arrangementer, samt at dyrene alle er over 6 måneder gamle, 
betragtes som ikke som en kommerciel flytning.  

 
Foruden den kliniske undersøgelse, skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, som er udfyldt i TRACES og 
udstedt af Fødevarestyrelsen. Sundhedscertifikatet udstedes på baggrund af informationerne i dyrenes pas. 

D
K
3
9
0
0
0
1
 



 

Side 23/29 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

Afsnit XI: LEGALISERING / LEGALISATION 

 

 
 
 
Generelt om LEGALISERING  
Legalisering er forbeholdt Fødevarestyrelsen og anvendes kun i de tilfælde, hvor en klinisk undersøgelse er 
påkrævet (se mere under Afsnit IX), og hvor undersøgelsen ikke er foretaget af en embedsdyrlæge fra 
Fødevarestyrelsen. 
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Afsnit XI: DIVERSE / OTHERS 

 

 
 
 
Her kan du fx anføre oplysninger om kontinuerlig vaccination mod rabies. 
 
Her kan du også oplyse, at oplysninger i dele passet er baseret på en anden dyrlæges attestering.  
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Andre gode råd til den bemyndigede dyrlæge 

 
Som dyrlæge bør man råde dyreejeren, som planlægger at tage sit dyr med til udlandet, til i god tid før rejsen at 
undersøge hvilke krav, der gælder for indførsel af dyret til det pågældende bestemmelsesland. Dette er særligt 
vigtigt, hvis bestemmelseslandet ligger uden for EU. 
 
Det er også en rigtig god ide at sikre, at dyret kan komme uproblematisk retur til Danmark. Dette gør man ved at 
sørge for at betingelserne for indførsel til Danmark er opfyldt allerede inden dyret forlader Danmark. Dette er 
særligt vigtigt, hvis turen går til et såkaldt ikke-listet land. 
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes mere information i vores kæledyrsguides. 
 
Forud for en aktuel rejse bør dyrlægen vejlede dyreejeren om supplerende tiltag, som godt nok ligger ud over 
kravene i kæledyrsforordningen, men hvor Fødevarestyrelsen anbefaler, at profylaktiske behandlinger 
foretages. 
 
Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyrlægen skaffer sig oplysning om forekomsten af smitsomme og zoonotiske 
sygdomme i det land eller område, hvor rejsen går til, så dyreejeren kan informeres herom og eventuelle 
profylaktiske tiltag kan gennemføres. 
 
 
Hvem har ansvaret for hvad? 

Det er til enhver tid ejeren af dyret eller den bemyndigede person, som er ansvarlig for, at dyret, der rejses med, 
lever op til kravene i den relevante lovgivning. 
 
Dyrlægen er ansvarlig for, at de vaccinationer eller behandlinger, der er udført, er foretaget i overensstemmelse 
med kravene i den relevante lovgivning, samt at disse oplysninger er ført korrekt ind i passet.  
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Bilaget: Engelske betegnelser for racer, farver og pelstype 

 

Hunde 

 

På DKK's hjemmeside er der link til en raceliste, hvor også racens FCI navn fremgår, hvorfor der 

henvises til denne side. 

 

Gadekryds kaldes på engelsk "Crossbred". 

 

Liste over farver, aftegninger og pelstyper for hunde: 
 

Farver: Aftegninger: 

Sort Black Tigerstribet Brindle 

Grå Grey Plettet Spotted 

Sølv Silver Stjerne Star 

Sort og brun 

(almindelig brun 

maske) 

Black and tan 

Maske Mask 

Saddel Saddle 

Sobelfarvet - lys 

grundfarve med sorte 

hår 

Sable 

Sok Sock 

Spættet Speckled 

Marmoreret, spættet Mottled 

Rød eller rødbrun Red Blis Blaze 

Blå eller blågrå Blue Pelstype: 

Leverfarvet Liver/liver tan Langhåret Long-haired 

Gul Yellow Korthåret Short-haired 

Brun Brown Silkeagtig Silky-haired 

Tofarvet – afgrænsede 

enfarvede pletter 
Pinto Glathåret 

Smooth-haired/Flat-

haired 

Flødefarvet Cream Ruhåret Wire-haired 

Beige Fawn   

Chokoladefarvet Chocolate   

Trefarvet Tricoloured   

Flerfarvet Multicoloured   

Hvedefarvet Wheaten   

Stålgrå & tan eller 

stålgrå & brun maske 
Grizzle & tan   

Blå & tan eller blå & 

brun maske 
Blue & tan   

Hvid White   

 

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2854
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Katte 

 

 Dansk racenavn Engelsk racenavn (FIFe) 

Kategori I: Langhår Exotic Exotic 

 Perser Persian 

Kategori II: Semilanghår American Curl Langhår American Curl Longhair 

 American Curl Korthår American Curl Shorthair 

 Hellig Birma Sacred Birman 

 Maine Coon Maine Coon 

 Norsk skovkat Norwegian Forest Cat 

 Ragdoll Ragdoll 

 Sibirer Siberian 

 Tyrkisk Angora Turkish Angora 

 Tyrkisk Van Turkish Van 

Kategori III: Korthår Abyssiner Abyssinian 

 Bengaler Bengal 

 Brite British Shorthair 

 Burmeser Burmese 

 Burmilla Burmilla 

 Chartreaux Chartreux 

 Cornish Rex Cornish Rex 

 Cymric Manx Longhair 

 Devon Rex Devon Rex 

 Egyptian Mau Egyptian Mau 

 Europé European 

 German Rex German Rex 

 Japanese Bobtail Japanese Bobtail 

 Korat Korat 

 Kurilean Bobtail Langhår Kurilean Bobtail Longhair 

 Kurilean Bobtail Korthår Kurilean Bobtail Shorthair 

 Manx Manx 

 Ocicat Ocicat 

 Russian Blue Russian Blue 

 Snowshoe Snowshoe 

 Sokoke Sokoke 

 Somali Somali 

 Sphynx Sphynx 

Kategori IV: Siameser og Orientaler Balineser Balinese 

 Orientalsk Langhår Oriental Longhair 
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 Dansk racenavn Engelsk racenavn (FIFe) 

 Orientalsk Korthår Oriental Shorthair 

 Siameser Siamese 

 Seychellois Langhår Seychellois Longhair 

 Seychellois Korthår Seychellois Shorthair 

 

Huskatte 

Dansk betegnelse Engelsk betegnelse 

Langhåret huskat House Cat Longhair 

Korthåret huskat House Cat Shorthair 

 
Liste over farver for katte: 

Dansk betegnelse Engelsk betegnelse 

Blå Blue 

Chokoladefarvet Chocolate 

Lilla Lilac 

Rød Red 

Flødefarvet Cream 

Sorttortie Black tortie 

Blåtortie Blue tortie 

Chokoladetortie Chocolate tortie 

Lillatortie Lilac tortie 

Sort Black 

Cinnamon/kanel Cinnamon 

Beige Fawn 

Cinnamontortie Cinnamon tortie 

Fawntortie Fawn tortie 

Hvid White 
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Fritter 

Der er ingen fritteracer. 

 

Liste over farver for fritter: 

Dansk betegnelse Engelsk betegnelse 

Standard  Sable 

Albino Albino 

Hvid  White 

Silver Sølvfarvet 

 
Frittens aftegn: 

Dansk betegnelse Engelsk betegnelse 

Panda Panda 

Hvide poter Mitt 

 
Frittens pelstyper: 

Dansk betegnelse Engelsk betegnelse 

Korthåret Short-haired 

Langhåret Long-haired 

 

 


