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1. Indledning 
 

Kontrolinstruksen er skrevet til NaturErhvervstyrelsens kontrollører og Fødevarestyrelsens 
dyrlæger, der udfører kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr for Fødeva-
restyrelsen.  

 

Kontrolinstruksen vil blive revideret efter behov, der kan således i løbet af året forekomme 
rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrol-
instruks på hjemmesiderne samtidig med, at kontrollørerne og Fødevarestyrelsens dyrlæger 
modtager ændringerne. 

 

2. Formål  
Formålet er at kontrollere om, bestemmelserne for landbrugsmæssigt opdræt af hjorte i en 
hjorteindhegning overholdes. Endvidere kontrolleres om reglerne i dyreværnsloven og be-
stemmelser udstedt med hjemmel i dyreværnsloven overholdes.  

 

Følgende indhegninger med hjorteopdræt er undtaget fra tilsyn af NaturErhvervstyrelsen: 

 

• Indhegninger, der har en ”5-dyrs dispensation” (dispensation efter § 1, stk. 3, i be-
kendtgørelse om opdræt af hjortedyr) 

• Indhegninger, der er registreret som ”§ 2- dyrehaver”, dvs. indhegninger, der opfylder 
betingelserne i § 2, jf. bilag 1, i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr - kontrolleres 
af Skov- og Naturstyrelsen 

• Indhegninger, der er en del af zoologiske anlæg – kontrolleres af Fødevarestyrelsen 

 

3. Retsgrundlag 
• Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr 

• Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af Dyreværnsloven 

• Lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige pro-
duktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtigheden 

• Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr 

• Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af hjortedyr 

• Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr 

• Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til 
dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrati-
oner 

• Bekendtgørelse nr. 300 af 1. juli 1951 om øremærkning af dyr 

• Bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod brug af visse aggregater, hals-
bånd m.v. til dyr 

• Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer inden for opdræt af hhv. ræve, fjervildt, hjortedyr og strudesfugle 
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4. Almindelige bestemmelser 

4.1 Generelt  

Kontrollen omfatter alle besætninger med hjortedyr (alle aldre), men besætninger, der hvert år 
pr. 31. december højst har 5 hjortedyr på 1 år eller derover, kan fritages for blandt andet kon-
trol, jf. § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr. 

 

Kontrol med overholdelse af ordningernes bestemmelser udføres af NaturErhvervstyrelsen 
ifølge ovennævnte bekendtgørelser og på grundlag af ovennævnte bestemmelser samt nærvæ-
rende instruks.   

 

Ved tilrettelæggelsen af kontrol hos en producent skal kontrolløren være opmærksom på, om 
vedkommende producent er udtaget til anden kontrol. I bekræftende fald skal der, så vidt det 
er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontrolbesøg. 

  

4.2 Udpegning til velfærdskontrol 

Der udvælges årligt minimum 5 % af besætningerne med opdræt af visse dyrearter (hjortedyr, 
ræve, fjervildt og strudsefugle) til velfærdskontrol, dog minimum 25 besætninger af hver af de 
pågældende dyrearter. Besætninger, der skal kontrolleres, udpeges af Fødevarestyrelsen. De 
relevante besætninger udpeges blandt andet fra CHR, så vidt muligt på baggrund af fastlagte 
risikokriterier. 

 

Fødevarestyrelsen sender lister over de besætninger der skal besøges ca. en måned inden kon-
trol årets begyndelse.  

 

4.3 Forberedelse af kontrolbesøget 

Besætningslistens oplysninger tjekkes i CHR registret inden besætningen besøges, fordi æn-
dringer i besætningsoplysningerne kan have betydning for kontrollen. 

 

Hjorteholdets registrering tjekkes både i CHR og i Fødevarestyrelsen. 

Endvidere undersøges om der foreligger øremærkedispensation eller tilladelse til hold af Sika. 
Det undersøges endvidere, om der er givet påbud om deltagelse i det lovpligtige kursus eller, 
om der er andre sager vedrørende hjorteopdrættet. 

 

4.3.1 Definitioner og begreber 

Registrering i Fødevareregionen og i CHR: 

Før en indhegning med hjortedyr tages i brug skal ejeren anmelde hjorteopdrættet til registre-
ring i Fødevareregionen på et særligt skema. Herefter vil Fødevareregionen sørge for, at be-
sætningen bliver oprettet i Centralt Husdyrbrugsregister (CHR). 
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Vær opmærksom på, at nogle hjorteavlere selv melder sig til i CHR uden at anmelde det til 
Fødevareregionen. Disse hjorteopdræt har derfor ikke den lovpligtige registrering i henhold til 
§ 3 i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr og deres indhegning er aldrig blevet godkendt.  

 

Undtagelser og specifikke godkendelser: 

”§ 2- dyrehaver”: 

Indhegninger med hjortedyr kan blive registreret som en såkaldt ”§2- dyrehave”, hvis de 
fremsender en ansøgning til Fødevareregionen med dokumentation for, at kravene i bilag 1, 
jf.§ 2, i hjorteopdrætsbekendtgørelsen er opfyldt. Fødevareregionen godkender indhegningen 
og angiver i godkendelsesskrivelsen hvilke vilkår, der er gældende for den pågældende ind-
hegning. Tilsynet med indhegningen overgår herefter til Skov- og Naturstyrelsen. 

 

”5-dyrs dispensation": 

Indhegninger, hvor ejeren har indsendt en skriftlig ansøgning med en erklæring til Fødevare-
regionen om, at hjorteholdet hvert år den 31.december maksimalt består af 5 dyr på 1 år eller 
ældre, og hvor der er modtaget dispensation fra Fødevareregionen, jf. § 1, stk. 3, i hjorteop-
drætsbekendtgørelsen. Dispensationen giver undtagelse for godkendelse af hegnet, kursus og 
tilsyn (inkl. betaling herfor).  

 

Øremærkedispensation: 

Fødevareregionen kan efter skriftlig ansøgning fra ejeren meddele skriftlig tilladelse til at 
undlade øremærkning af hjortedyrene så længe dyrene ikke omsættes til levebrug, men ude-
lukkende føres fra indhegningen direkte til slagtning.  Bemærk: Når hjortene ikke er øremær-
kede, må de ikke fanges ind igen, hvis de undslipper fra indhegningen. 

 

Hold af andre hjortedyr end krondyr og dådyr: 

I 1987 blev det bestemt, at der kun må holdes krondyr og dådyr i hjorteindhegninger. Ejerne 
af indhegninger med sikaer fik dispensation til at beholde de dyr, de havde i indhegningen. 
Ingen andre kan få tilladelse til at holde sikaer. Eventuelle andre hjortedyr, herunder rådyr, 
må ikke holdes i indhegninger med landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr. 

 

Undtagelser for lovpligtigt hjortekursus: 

• Personer med 5-dyrs dispensation 

• Personer, der kan dokumentere, at de indenfor de sidste 10 år har deltaget i den dagli-
ge drift af et hjorteopdræt 

• Personer, der kan dokumentere, at de i udlandet indenfor de sidste 10 år har stået for 
den daglige drift af et hjortehold på mindst 6 voksne hjortedyr i 2 sammenhængende 
år. 

• Uddannede skytter eller andre med erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor vildtop-
dræt. 

• Midlertidig eller lejlighedsvis arbejdskraft – anmeldt til Fødevarestyrelsen 
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4.4 Kontrolbesøget 

Kontrolbesøgene skal foretages uanmeldt.  

 

Kontrolbesøget kan dog varsles efter 2 forgæves besøg, hvor ejeren eller dennes repræsentant 
ikke kunne træffes hjemme. Det tredje kontrolbesøg skal gennemføres indenfor 48 timer efter 
varsling af besøget. 

 

Besætningsbesøget indledes med, at kontrolløren præsenterer sig og legitimerer sig. Derefter 
underrettes ejeren eller dennes repræsentant om, hvilken kontrol der skal gennemføres, og 
hvordan den vil foregå. Af retssikkerhedsmæssige årsager udleveres også et informationsbrev. 
Informationsbrevet beskriver årsagen til besøget og det retslige grundlag.  

 

4.5 Udstyr m.m. 

Medbring måleudstyr til hegnet og et separat bilag om krav til hegnet (bilag 2). Endvidere de 
ovenfor anførte sager om hjorteopdrættet. 

 

5. Kontrolinstruksen 
 

I det følgende gennemgås udvalgte emneområder, der erfaringsmæssigt giver anledning til 
tolkningsmæssige overvejelser. De beskrevne forhold, der kan ses i besætninger med opdræt 
af hjorte, og vurderingen heraf er ikke en udtømmende beskrivelse, men alene eksempler på 
forhold og vurderinger. Vurderingen af konstaterede forhold beror altid på en konkret faglig 
vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der kan således forekomme situationer, hvor der skønnes 
anderledes end retningslinjerne i denne instruks. Kontrolinstruksen indeholder heller ikke en 
fuldstændig beskrivelse af reglerne på området. Det skal understreges, at det er Fødevaresty-
relsens tolkninger og at den endelige afgørelse ligger hos domstolene. 

 

Hygiejneforanstaltninger ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, sikkerhedsfor-
skrifter ved kontrolarbejde samt retssikkerhedsbestemmelser er beskrevet i Plantedirektoratets 
generelle kontrolinstruks.  

 

6. Kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af hjortedyr 

6.1 Start af hjortefarm 

En del hjorteavlere er ikke egentlige landbrugere, og er ikke vant til at søge informationer på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside. De tilmelder derfor deres hjorteindhegning til CHR uden at 
anmelde indhegningen på et specifikt skema til registrering i Fødevareregionen. Der er såle-
des aldrig foretaget et godkendelsestilsyn af Fødevareregionen, og ejeren kan ikke fremvise 
sin skriftlige registrering i Fødevarestyrelsen.  

 

I de tilfælde, hvor hjorteholdet er registreret i CHR, men ikke er blevet registreret i Fødevare-
regionen, påbydes det ejeren at indsende anmeldelse til registrering i Fødevareregionen. Fø-
devareregionen underrettes om påbuddet. 
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Hvis der ikke er sket nogen form for registrering, hverken i CHR eller i Fødevareregionen, 
anmeldes forholdet til politiet. Fødevareregionen underrettes om politianmeldelsen. 

 

Der må ikke indsættes hjortedyr, før indhegningen er godkendt. Dette overholdes sjældent. 
Det indskærpes. 

 

Hvis den ansvarshavende ikke har deltaget i det lovpligtige kursus, og der er gået mere end 1 
år fra indhegningen er taget i brug eller fra skift af ansvarshavende, påbydes det overfor den 
ansvarshavende at deltage i først mulige kursus. Fødevareregionen underrettes om påbuddet. 

 

Kursus holdes normalt 1 gang om året, som regel i april/maj. 

 

6.2 Indretning af hjortefarm 

Hjortedyr skal være forsvarligt indhegnede, da der ikke ønskes en sammenblanding af opdræt-
tede og vilde hjorte, primært af hensyn til den gensidige smittemulighed og eventuel fauna-
forurening. 

 

Selve hegnet skal opfylde betingelserne i bilag 2 i hjorteopdrætsbekendtgørelsen. Bilaget er 
meget detaljeret og bør medbringes som separat bilag. De typiske fejl er, at hegnet er monte-
ret på ydersiden af mellempælene, at der ikke er 5 cm fra pælens top og til hegnets overkant, 
at der er for få fastgørelsespunkter på pælene, og at hegnet er slattent og dårligt vedligeholdt. 
Pælene er ofte for tynde, og der er for få af dem. Hvis pæle eller hegn er af en anden beskaf-
fenhed end angivet i bilaget, skal der søges om godkendelse i Fødevareregionen af det pågæl-
dende materiale.  

 

Det traditionelle ”vildthegn” er kun 170 cm højt og kan på ingen punkter opfylde bekendtgø-
relsens krav. 

 

Ejeren opfordres til at oplyse, hvilke ændringer der foretages, så hegnet opfylder kravene – 
f.eks. kan fasthæftning af hegnet på ydersiden af mellempælene reddes ved at sætte gummibe-
lagte wirer rundt om pælene ved alle fasthæftningspunkter. 

 

Vær opmærksom på, at hjørnerne i indhegningen er 90 grader eller mere, og at stålwirerne 
(stiverne) til hjørnepælene ikke går ind i indhegningen, men går fra pælen og ud. Baggrunden 
er, at hvis stiverne krydser hinanden inde i indhegningen, kan et dyr komme i klemme. Dette 
er et dyrevelfærdmæssigt punkt, der hører under bestemmelserne i bekendtgørelse om mind-
stekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. 

 

Der er ikke behov for en stærkt detaljeret tegning over folden(e), men en skitse med angivelse 
af låger, udvendige læbælter, læskure, fanghuse, buskadser, skovareal etc. er nyttig.  

 

Hvis der ikke er naturlig, lægivende bevoksning på arealet fra start, kan man ikke forvente, at 
det kan etableres, da hjortedyrene æder de nye planter. Diverse arrangementer for at undgå at 
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hjortene æder planterne, er ofte direkte farlige for hjortene. Det skal derfor påbydes, at etable-
re læbælte udenfor indhegningen, når der ikke er lægivende bevoksning i folden.  

 

6.3 Drift af hjortefarm 

Alle ændringer vedrørende ejerforhold, ansvarshavende eller ophør meddeles skriftligt til Fø-
devareregionen senest 1 måned efter, ændringen er sket. Dette sker som regel ikke. Dette ind-
skærpes. 

 

I en indhegning med hjortedyr må der kun holdes kron- og dådyr. Da lovgivningen blev æn-
dret i 1987 blev der givet tilladelse til, at de ejere, der havde Sikaer under hegn, kunne behol-
de dem på nærmere fastsatte vilkår. Ingen andre kan få tilladelse. 

 

Belægningsgraden må maksimalt være det af Miljøministeriet fastsatte antal dyreenheder (8,5 
kronhinder/ha eller 15,3 dåer/ha). Hvis der er for mange dyr, påbydes den ansvarshavende at 
fremsende dokumentation for afskydning eller salg af et tilstrækkeligt antal dyr.  

 

Der kan også være så kraftig en overbelægning, at det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt, som 
følge af for lidt græs, for stor ormebelastning og for store uoverensstemmelser. Det påbydes, 
straks at overholde belægningsgraden, og der foretages opfølgning. 

 

Bemærk: Alle dyr skal tilses under kontrolbesøget. 

 

6.4 Øremærkning 

Øremærker skal isættes inden 1. maj det år, dyrene bliver 1 år gamle. Hvis der ikke er sat 
øremærker i hjortene, indskærpes forholdet.  

 

De fleste vil gerne have dispensation for øremærkning, fordi de ikke kan fange dyrene. Tidli-
gere var der fanghuse i de fleste indhegninger, da der blev taget mange TB-prøver, men nu er 
det kun enkelte indhegninger, der stadig er fanghuse i. Dispensation for øremærkning gives af 
Fødevareregionen efter skriftlig ansøgning. Dyrene skal mærkes, hvis de sælges. Umærkede 
hjortedyr må ikke indfanges, hvis de slipper ud af hegnet. Dette er et problem for hjorteejerne, 
da hjortene ofte er kommet ud ved et uheld (slåskamp), og de gerne vil tilbage til flokken. Det 
indskærpes, at hjortene ikke må lukkes ind igen. 

 

Udslip skal straks meldes skriftligt til Fødevareregionen, både af mærkede og umærkede hjor-
tedyr. Såfremt udslip af et mærket hjortedyr ikke meddeles straks til Fødevareregionen, mistes 
ejendomsretten til det undslupne dyr automatisk. 
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6.5 Håndtering og daglig pasning 

Det hyppigste problem omkring den daglige pasning er frosne vandtrug. En del avlere fodrer 
med roer om vinteren, men selvom de er vandholdige, kan de ikke erstatte friskt vand. Det 
frosne vandtrug vurderes som uforsvarlig behandling af dyr og forholdet skal rettes straks. 
Påbuddet udformes i overensstemmelse med ejerens tilkendegivelse af, hvordan forholdet ret-
tes. I besætninger, hvor ejer indenfor kort tid efter kontrollen fremsender kvittering for instal-
lation af frostfrit kar, er det ikke nødvendigt at foretage fysisk kontrol af forholdet. Hvis eje-
ren derimod vil ændre procedure, så vandtruget løbende fyldes med vand, vil det være nød-
vendigt med et opfølgende tilsyn.  

 

Det hyppigste sygdomsproblem er orm grundet afgræsning af permanente arealer og høj be-
lægning, og det er usædvanligt, at hjortedyr får anden medicin end ormemidler.   

 

Rovdyr skal holdes ude af indhegningen og helst helt væk fra indhegningen. I hjortefarme 
med for få eller for ringe kalveskjul kommer dåerne ofte til at skubbe kalvene ud under neder-
ste tråd i indhegningen, da der lige under hegnet som regel er tæt bevoksning. Forholdet vur-
deres som uforsvarligt og et tilstrækkeligt antal af kalveskjul skal være til stede ved det op-
følgende tilsyn. 

 

6.6 Syge og tilskadekomne dyr 

Hvis der er behov for en vurdering af, om et dyr har behov for dyrlægebehandling eller even-
tuelt aflivning, tilkaldes en dyrlæge fra fødevareregionen. Tilkald skal altid ske, hvis der kan 
være behov for et påbud eller en politianmeldelse. 

 

Hvis der er tale om påbud eller politianmeldelse omhandlende syge eller tilskadekomne dyr, 
skal det altid anføres i påbuddet/politianmeldelsen, hvor mange dyr, der var berørte. 

 

6.7 Registreringer. 

I henhold til § 6 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr1 skal enhver, 
der holder dyr, føre optegnelser over medicinsk behandling og over antallet af døde dyr, som 
måtte være blevet konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn.  

 

Det fremgår endvidere, at optegnelserne skal opbevares i mindst 3 år. 

 

Da det ifølge medicinbestemmelserne er et krav, at optegnelser over anvendt medicin skal op-
bevares i mindst 5 år, gælder opbevaringskravet på 3 år kun for optegnelser over døde dyr, 
mens optegnelser over medicinsk behandling skal opbevares i mindst 5 år.  

 

Mangelfulde optegnelser, manglende opbevaring i den krævede tidsperiode eller helt mang-
lende optegnelser vil være en overtrædelse af bestemmelserne om optegnelser. 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 
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Medicinoptegnelser 

Kravene til dyreejeres optegnelser over anvendt medicin fremgår af en vejledning til medicin-
bekendtgørelsen for dyreejere2, hvoraf følgende fremgår: 

 

”§ 15: Kravet om optegnelserne gælder kun for produktionsdyr. Optegnelserne skal være læ-

selige, hvilket er ensbetydende med, at dyrlægen og myndighederne let og uden besvær kan 

orientere sig om hvilke behandlinger, der er foretaget. 

 

Det er afgørende, at den besætningsansvarlige til enhver tid er i stand til at redegøre for, hvil-
ke lægemidler dyrene er behandlet med, og at det er sket i overensstemmelse med dyrlægens 
anvisninger. Derudover er det vigtigt, at både den besætningsansvarlige og dyrlæge har et 
overblik over omfanget af sygdomme og behandlinger i besætningen, for på den baggrund at 
kunne prioritere og målrette indsatsen for at forbedre sundhedstilstanden i besætningen og re-
ducere medicinforbruget. 

 

Optegnelserne er den besætningsansvarliges dokumentation for de udførte behandlinger i be-
sætningen, og optegnelserne kan ikke erstattes af dyrlægens anvisninger. 

 

Kravet om optegnelser gælder også anvendelse af receptpligtige lægemidler til udvortes brug, 
som f. eks. salver og spray. Der stilles ikke krav til den besætningsansvarlige om at foretage 
optegnelser ved sera, vacciner og v-mærkede jern- og vitaminpræparater. 

 

Der er krav om entydig identifikation, hvis muligt. Dette betyder, at hvis dyrene er entydigt 
mærket, skal identifikationsnummeret anføres.  

 

Kravet om optegnelser er lempet betydeligt i forhold til tidligere regler, hvor der var krav om 
daglige optegnelser for hver behandling. Der skal nu kun føres optegnelser ved behandlingens 
indledning. Dato for behandlingens indledning og afslutning kan noteres ved behandlingens 
indledning.  

 

Afbrydes indledt behandling af dyrlægen, for eksempel på baggrund af laboratoriesvar, skal 
dette også føres til optegnelserne med præcisering af, hvor længe den oprindeligt indledte be-
handling varede." 

 

Det skal bemærkes, at konstateres der overtrædelse af reglerne om medicinoptegnelser skal 
der indberettes en KO overtrædelse på krav 2.24, da hjorte er fødevareproducerende dyr, jf. 
instruksen for KO- hygiejnekontrol i husdyrbesætninger.  

 

Det kan tilføjes, at fremvisning af tilbageholdelsessedler ikke opfylder kravet om dyreejeres 
optegnelser over anvendt medicin. 

 

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 
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Optegnelser over døde dyr 

Kravet indebærer, at den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over antallet af døde dyr, 
som konstateres i forbindelse med det eller de daglige tilsyn. 

 

Det er hensigten at sikre, at den besætningsansvarlige bliver opmærksom på stigning i døde-
ligheden, som kan tyde på problemer med dyrenes sundhedstilstand og dermed også deres vel-
færd. 

 

Alle dyr, som konstateres døde, skal indgå i optegnelserne, herunder kyllinger uanset alder. 

 

Kravet opfyldes ikke ved fremvisning af DAKA-lister, idet det netop er hensigten at følge dø-
deligheden dagligt. 

Sanktioner for manglende eller mangelfulde optegnelser 

For begge typer optegnelser gælder, at der som udgangspunkt skal reageres på følgende måde, 
hvis der konstateres overtrædelser: 

• Hvis der er tale om mindre alvorlige overtrædelser, meddeles den besætningsansvarli-
ge en indskærpelse, medmindre der er tale om en bagatel 

• Hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse af bestemmelserne, indgives politianmel-
delse. 

 

Mindre alvorlige overtrædelser kan f.eks. være enkelte utilstrækkelige optegnelser, hvor f.eks. 
dato eller identifikation af det behandlede dyr ikke fremgår, eller hvor kravet om opbevaring 
af optegnelserne i 3 år (døde dyr) eller 5 år (medicin) ikke fuldt ud er opfyldt, men opbeva-
ring dog har fundet sted over en periode, der nærmer sig det krævede. 

 

Alvorlige overtrædelser kan f.eks. være manglende optegnelser, meget sporadiske optegnel-
ser, eller så udbredte mangler ved optegnelserne, at størstedelen ikke opfylder kravene og 
dermed ikke har nogen informationsværdi. Hvis opbevaringsperioden for optegnelserne ligger 
meget langt fra det krævede, vil dette også være alvorligt. 

 

Se yderligere i Den Generelle Kontrolinstruks 

 

6.8 Slagtning 

Kronhind eller då må ikke slagtes i den sidste tiendedel af drægtigheden (de sidste 23 dage). 
Meget få hjortedyr slagtes med boltpistol i indhegningen, fordi der ikke længere er fanghuse i 
de fleste af indhegningerne. Enkelte transporteres levende til slagtehus. De fleste skydes i 
hegnet. Bemærk, at skydepladsen skal være en del af hjortenes normale rutine dvs. ingen til 
lejligheden indrettede aflukker eller tunneler. 
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6.9 Transport 

Det er vigtigt at spørge ind til, hvordan transport foregår, da hjorteavleren har et stort ansvar 
her. Der er regler både i transportforordningen3 og transportbekendtgørelsen4, samt suppleren-
de regler i selve opdrætsbekendtgørelsen. 

                                                      
3 Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport m.v. 
4 Justitsministeriets bek. nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport. 
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