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Relevant lovgivning 
 

� Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 
(Dyreværnsloven) med senere ændringer. 

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

� Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af hjortedyr 
� Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning 

af dyr 
� Lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og 

aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste 
tiendedel af drægtighedsperioden 

� Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres 
anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og 
fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 

� Bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod brug af 
visse aggregater, halsbånd mv. til dyr 

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

� Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af 
henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle
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 Bemærkninger til kontrolpunkter 
 

Nr. KO- 
nr. 

Konstateret Staldafsnit / 
dyrenr. 

Foto  
nr. 

IA I PÅBUD PA Forsæt 
(sæt X) 
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Nr. KO- 
nr. 

Konstateret Staldafsnit / 
dyrenr. 

Foto  
nr. 

IA I PÅBUD PA Forsæt 
(sæt X) 

 
 

         

   
 
 
 

       

          

 
 
Besøgstype  der er aflagt og vurderet behov for/udført opfølgning1(sæt X) 

 
Ordinært besøg(Aktgruppe): 

• Planlagt(Feltet ”Oplysninger”) @ Behov for opfølgning (Feltet ”Indhold”) 

Opfølgende besøg(Aktgruppe): 

• Udført(Feltet ”Oplysninger”) @ Udført opfølgning(Feltet ”Indhold”) 

 

                                                 
1 Skal kun udfyldes, såfremt kontrolbesøget giver anledning til opfølgning 



 

Generelle bestemmelser  
 

A.3 Håndtering/pasning 
Nr.  Kontrol Bemærk 
1 Dyrene fodres og vandes under hensyntagen til deres fysiologiske og 

sundhedsmæssige behov 
 D 

2 Udstyr til fodring og vanding skal være udformet og opsat således, at 
der er mindst mulig risiko for gødningsforurening og rivalisering 

 T 

3 Udstyr til fodring og vanding skal udformes, således at der er mindst 
mulig risiko for forurening af foder og vand 

 T 

4 Vand og foder må ikke indeholde skadelige stoffer  T 
5 Dyrene må ikke indgives vand eller foder på en måde, der kan påføre 

dyret lidelse eller skade 
 D 

6 Dyrene må ikke indgives stoffer i vand eller foder, som ikke er tilladte   D 

7 Dyr der holdes i produktionssystemer hvor deres velfærd kræver at de 
hyppigt bliver tilset, tilses mindst en gang om dagen. 
Dyr der holdes i andre systemer skal tilses tilpas hyppigt til ikke at lide 
nogen overlast 

 T 

8 Udegående dyr skal tilses jævnligt  T 
9 Dyreholdet skal tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt (erhverv)  T 
10 Dyrene skal behandles forsvarligt  D 
11 Syge/ tilskadekomne dyr skal omgående have passende behandling  D 
12 Om fornødent skal syge/tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum 

med tør og bekvem strøelse 
 D 

13 Dyret skal aflives eller en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt, hvis 
dyret ikke kommer sig efter passende behandling  

 D 

14 Dyr der holdes udendørs skal beskyttes bedst muligt mod rovdyr og 
smitterisici 

 T 
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Generelle bestemmelser 

 

A.3 Håndtering / pasning 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §2: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, 

herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, 
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og 
videnskabelige erfaringer. 

2 Bek. nr. 707 §15: Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret 
på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder ogvand og for skadelige 
virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem dyrene. 

3 Bek. nr. 707 §15: Udstyr til vanding og fodring skal være udformet og opsat på en sådan måde, at der 
er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel 
indbyrdes rivalisering mellem dyrene. 

4 Bek. nr. 707 §14: …. Foder og drikke må heller ikke indeholde stoffer, der kan forårsage lidelse eller 
skade. 

5 Bek. nr. 707 §14: Intet dyr må indgives  foder eller drikke på en måde, der kan påføre det lidelse eller 
skade….. 

6 Bek. nr. 707 §16: Et dyr må ikke indgives andre stoffer end de stoffer, der gives med tilladte 
terapeutiske eller forebyggende formål eller i tilladt zooteknisk øjemed. 

7 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §3, stk. 3: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en 
gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal tilses 
jævnligt. 

8 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §3, stk. 3: ….. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller 
lignende. Sådanne dyr skal tilses jævnligt. 

9 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §3 stk. 4: Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at 
dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. 

10 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §1: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, 
lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 

11 Bek. nr. 707 §5: Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en 
passende behandling.......  

12 Bek. nr. 707 §5: …..... Om fornødent skal  syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum 
med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt. 

13 Bek. nr. 707 §5: …... Hvis et dyr ikke hurtigt kommer sig af denne behandling, skal dyret enten aflives 
straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt.......  

14 Bek. nr. 707 §11: Dyr, der holdes udendørs, skal være bedst muligt beskyttet mod rovdyr og 
smitterisici. 
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A.4 Operative indgreb 
Øremærkning 

Nr.  Kontrol Bemærk 
20 Operative indgreb der kan påføre dyret lidelse må kun foretages af en 

dyrlæge  
 T 

21 Der må ikke foretages operative indgreb med det formål at ændre 
dyrets udseende 

 T 

22 Tænger til påsætning af øremærker skal konstrueres så mærkningen 
sker uden unødig smerte for dyret. Øremærkerne må ikke forårsage 
trykninger eller anden beskadigelse af dyrets ører 

 T 

23 Øremærker til dyr skal bestå enten af en plade, som er bøjet således, 
at mærket omslutter ørets kant og lukkes med et gennemborende 
forbindelsesstykke eller af to plader, der forbindes via gennemboring af 
øret. 
Mærket skal være forsynet med passende stop- og lukkeindretning, 
være forsynet med afrundede kanter og hjørner, og fastgøres 
forsvarligt 

 T 

24 Hjortedyr skal mærkes i forbindelse med fravænning og senest inden 
udgangen af april måned det år, dyrene bliver 1 år gamle 

 T 

25 Mærkningen skal ske med et plastikøremærke. Den udvendige del af 
mærket skal være gul, rund og have en diameter på 25mm samt 
indeholde oplysning om indhegningens nummer og dyrets løbenummer 

 T 

26 Fødevareregionen kan efter ansøgning tillade, at hjortedyr først bliver 
øremærket i forbindelse med salg til levebrug (øremærkedispensation). 

 T 

27 Hjortedyr, der er forsynet med et CKR-øremærke, må ikke mærkes om  T 

 
 
 

A.5 Aflivning 
Nr.  Kontrol Bemærk 
30 Hvis dyret bedøves med boltpistol skal det afblødes hurtigst muligt 

derefter (Husk: tjek af aflivede dyr) 
 T 

31 Boltpistolen skal være funktionsdygtig  T 
32 Aflivning af kronhind og då i de sidste 23 dage af drægtigheden er 

forbudt (En dyrlæge må til enhver tid aflive dyret medikamentelt) 
 T 

33 Aflivning af hjortedyr på opdrætsstedet, skal foretages i fanghus eller 
på en egnet skydeplads i hegnet 

 T 

34 Fanghuse og skydepladser skal opfylde kravene listet ovenfor  T 
35 Nr. 33 kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der 

på grund af sygdom eller tilskadekomst, skal aflives straks 
 T 
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  A.4 Operative indgreb 
       Øremærkning 

20 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §14, stk. 1: Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse, bortset fra 
uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre 
indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang. 

21 Lovbekendtgørelse nr. 1343 §14, stk. 2: Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et 
dyrs udseende, må ikke foretages. 

22 Bek. 300 §1: Ved påsætning af øremærker på dyr skal såvel mærker som tænger til anbringelse af 
mærkernevære af en sådan konstruktion, at mærkningen kan ske uden unødig smerte for dyret, og 
mærkerne må efter anbringelsen ikke  trykke eller beskadige dyrets ører 

23 Bek. 300 §2: Øremærker til kvæg, svin og andre større pattedyr skal bestå enten af en plade, som er 
bøjet således, at mærket omslutter ørets kant og lukkes med et øret gennemborende 
forbindelsesstykke mellem pladens to dele, eller af to plader, som anbringes på hver sin side af øret 
og er forbundet med et forbindelsesstykke, der gennemborer øret.  
 

24 Bek. nr. 754 §14: Hjortedyr skal mærkes i forbindelse med fravænning og senest inden udgangen af 
april måned det år, dyrene bliver 1 år gamle 

25 Bek. nr. 754 §14 stk. 2: Mærkningen skal ske med et plastikøremærke. Den udvendige del af mærket 
skal være gul, rund og have en diameter på 25mm samt indeholde oplysning om indhegningens 
nummer og dyrets løbenummer 

26 Bek. nr. 754 §14 stk. 3: Fødevareregionen kan efter ansøgning tillade, at hjortedyr først bliver 
øremærket i forbindelse med salg til levebrug i Danmark 

27 Bek. nr. 754 §15: Hjortedyr, der er forsynet med et CKR-øremærke, må ikke mærkes om 

 
 
 
 

A.5 Aflivning 
30 Bek. nr. 583 §52: Når dyrene er blevet bedøvet, skal afblødningen påbegyndes så hurtigt som muligt 

efter bedøvelsen og skal være hurtig, kraftig og fuldstændig. Under alle omstændigheder skal 
afblødningen ske inden dyret kommer til bevidsthed. 
Bek. nr. 583 §53 stk. 1: Alle dyr, der er bedøvet, skal afblødes, ved at mindst en af de to halspulsårer 
eller blodkar, som den udløber fra, gennembrydes 

31 Bek. nr. 583 §44 stk.3: Ved anvendelse af boltpistol skal det sikres, at bolten går tilbage til 
udgangsstillingen efter hvert skud. Hvis den ikke gør det, må instrumentet ikke bruges igen, før det 
er repareret. 

32 Lov 269 §1: slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af 
drægtigheden er forbudt. 

33 Bek. nr. 754 §10, stk.1: Aflivning af hjortedyr på opdrætsstedet skal foretages i fanghus eller på en 
egnet skydeplads i hegnet.  

34 Bek. nr. 754 §10 stk. 2: Fanghuse og skydepladser skal opfylde kravene i bilag 3. 
35 Bek. Nr. 754 §10 stk. 3: Stk. 1 kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på 

grund af sygdom eller tilskadekomst, skal aflives straks 
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 A.6 Registrering 
Nr.  KO  Kontrol Bemærk 

40 2.24 Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over 
medicinsk behandling 

 T 

41 2.24 Optegnelse over medicinsk behandling skal opbevares i 
besætningen i mindst 5 år, regnet fra kontroldatoen og 5 år 
tilbage. Optegnelserne skal stilles til rådighed for den 
tilsynsførende efter anmodning  

 T 

42  Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over antallet 
af døde dyr konstateret ved hvert tilsyn. 

 T 

43  Optegnelser over døde dyr skal gemmes i mindst 3 år   D 

44  Et anlæg til opdræt af hjortedyr skal før ibrugtagning 
registreres af ejeren i Fødevareregionen 

 T 

45  Anmeldelse af registrering skal foretages på et skema, der 
rekvireres i den lokale Fødevareregion. Der skal underrettes 
skriftligt ved adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller 
ophør senest 1 måned efter ændringen 

 T 

46  En indhegning til hjortedyr skal før ibrugtagning godkendes af 
Fødevareregionen og godkendelse kan meddeles, hvis reglerne 
i §§ 6-11 er opfyldt   

 T 

47  I forbindelse med mærkningen, skal ejeren notere datoen for 
isættelsen samt øremærkets CKR-nummer. Optegnelserne skal 
opbevares i mindst 5 år 

 T 

48  Ejeren skal skriftligt underrette Fødevareregion om undslupne 
hjortedyr 

 T 
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A.6 Registrering 
40 Bek. nr. 780 § 15, stk. 1: Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal 

denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende: 1) dato for 
behandlingens indledning og afslutning, 2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet, 3) årsag til 
behandlingen, 4) hvilket lægemiddel, der er anvendt og 5) dosering af lægemidlet. 
Bek. nr. 707 § 6, stk. 1: Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og 
over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn. 
Bek. nr. 707 § 6, stk. 2: Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger kræves optegnet i anden forbindelse, er 
en sådan optegnelse også tilstrækkelig til at opfylde bestemmelsen i stk. 1. 

41 Bek. Nr. 780 § 15, stk. 2: Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning 
af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på 
forlangende forevises eller udleveres til kontrolmyndigheden. 

42 Bek. nr. 707 § 6, stk. 1: Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og 
over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn. 
Bek. nr. 707 § 6, stk. 2: Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger kræves optegnet i anden forbindelse, er 
en sådan optegnelse også tilstrækkelig til at opfylde bestemmelsen i stk. 1. 

43 Bek. nr. 707 § 6, stk.3: Disse optegnelser skal opbevares i mindst 3 år og stilles til rådighed for en 
repræsentant fra Fødevaredirektoratet i forbindelse med en inspektion eller efter anmodning. 

44 Bek. Nr. 754 §3: Et opdræt af hjortedyr skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i 
Fødevareregionen. 

45 Bek. Nr. 754 §3 stk. 2 og §4: Anmeldelse af registrering skal foretages på et skema, der rekvireres i 
den lokale Fødevareregion. Der skal underrettes skriftligt ved adresseændring, ejerskifte, 
bortforpagtning eller ophør senest 1 måned efter ændringen. 

46 Bek. Nr. 754 §5: En indhegning til hjortedyr skal før ibrugtagning godkendes af Fødevareregionen og 
godkendelse kan meddeles, hvis reglerne i §§ 6-11 er opfyldt . 

47 Bek. Nr. 754 §16: I forbindelse med mærkningen, skal ejeren notere datoen for isættelsen samt 
øremærkets CKR-nummer. Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år og skal på begæring forevises 
Fødevareregionen. 

48 Bek. Nr. 754 § 17 stk 2: Ejeren skal skriftligt underrette fødevareregionen om undslupne hjortedyr 
straks efter at være blevet bekendt hermed. 
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A.7 Personale 
Nr.  Kontrol Bemærk 
50 Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer  T 
51 Har personalet den faglige viden og de relevante færdigheder og 

kvalifikationer 
 T 

52 Personer, der forestår driften af et opdræt, skal have gennemgået 
et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i hjorteopdræt. 

 T 

53 Undtaget lovpligtigt kursus er: 
• Personer, der kan dokumentere, at de inden for de sidste 

10 år har deltaget i driften af et hjorteopdræt. 
• Personer, der kan dokumentere, at de i udlandet inden for 

de sidste 10 år har stået for driften af hjortedyr på mindst 
6 voksne hjortedyr i mindst 2 sammenhængende år. 

• Personer med 5-dyrs dispensation 
• Uddannede skytter eller andre med erhvervsmæssige 

kvalifikationer indenfor vildtopdræt. 
• Midlertidig eller lejlighedsvis arbejdskraft – anmeldt til 

Fødevarestyrelsen  

 T 

 

A.8 Avlsmetoder 
Nr.  Kontrol Bemærk 

60 Holdes der dyr til landbrugsformål, hvor der ud fra dyrets 
genotype eller fænotype kan forventes at det kan skade dyrets 
sundhed eller velfærd? 

 T 

61 Anvendes der naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der 
påfører eller kan påføre dyrene lidelse eller skade (undtaget 
metoder, der medfører minimal el. kortvarig lidelse eller sår)? 

 D 

 

A.9 Aggregater, halsbånd m.v. 
Nr.  Kontrol Bemærk 

70 Fjernbetjente eller automatisk virkende aggregater, som hæftes på 
dyr, og som påfører dyret elektriske stød eller anden væsentlig 
ulempe, når det aktiveres er ikke tilladt. 

 T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
A.7 Personale 

50 Bek. nr. 707 §3: Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige 
færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes 
velfærdsmæssigt forsvarligt. 

51 Bek. nr. 707 §3: …... der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante 
faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. 

52 Bek. nr. 754 §11: Personer, der forestår driften af et opdræt, skal  have gennemgået et af 
Fødevarestyrelsen godkendt kursus i hjorteopdræt. 

53 Bek. nr. 754 §11 stk. 2: Undtaget fra kravet om kursus er personer, der kan dokumentere, at de, 
inden for de sidste 10 år, enten har deltaget i den daglige drift af et hjorteopdræt på lige fod med den 
driftsansvarlige, eller at de i udlandet har forestået driften af et opdræt af hjortedyr i en periode på 
mindst 2 sammenhængende år. Opdrættet skal have været på mindst 6 voksne hjortedyr på 1 år eller 
derover. 
Bek. nr. 1196 af 10. december 2008 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for 
opdræt af hhv. ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle. 

 
 
 

A.8 Avlsmetoder 
60 Bek. nr. 707 §18: Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype 

eller fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller 
velfærd. 

61 Bek. Nr. 707 §17: Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller 
kan påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe. Stk. 1 
gælder dog ikke ved anvendelse af metoder, der kan medføre minimal eller kortvarige lidelser eller 
sår, eller som kan nødvendiggøre indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, hvis disse metoder 
er tilladt i henhold til anden lovgivning. 

 
 
 

A.9 Aggregater, halsbånd m.v. 
70 Bek. nr. 607 §1: Brugen af ethvert fjernbetjent eller automatisk virkende aggregat, der hæftes på 

dyr, og som påfører  dyret elektrisk stød eller anden væsentlig ulempe, er forbudt. 
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A.11 Indhegning: Indretning og drift 
Nr.  Kontrol Bemærk 
80 Dyrene skal sikres den fornødne bevægelsesfrihed også under 

optagelse af foder og drikke og ved hvile 
 T 

81 Udegående dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse 
med deres behov 

 T 

82 Materialer der bruges til indhegning, læskure, fanghuse, inventar 
og lign. må ikke være skadelige for dyrene, og skal kunne 
rengøres og desinficeres effektivt 

 T 

83 Der er fast eller mobil belysning, så dyrene til enhver tid kan tilses 
nøje 

 T 

84 Der skal om nødvendigt etableres egnede arealer til isolation af 
syge dyr 

 T 

85 I en indhegning med hjortedyr må kun holdes krondyr og dådyr 
(tilladelser til hold af andre hjortedyr meddelt i henhold til lov 224 
om hjortehold, bevarer deres gyldighed på de meddelte vilkår) 

 T 

86 Antallet af hjortedyr i en indhegning må ikke være større end, at 
græsproduktionen på arealet i normale år kan dække de voksne 
dyrs foderbehov i sommerhalvåret. Belægningsgraden må dog 
højst være det maksimalt tilladte antal dyreenheder, der fremgår 
af Miljøministeriets bestemmelser om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning m.v. 
Der må højst være 1,7 Dyreenheder pr. HA, svarende til 8,5 kronhinder (med kalv) 
eller 15,3 dåer (med kalv). 

 T 

87 Hjortedyr skal være sikret effektiv beskyttelse mod vejrliget  T 
88 Der skal etableres læfaciliteter i form af læskure eller læskærme, 

hvis der ikke er tilstrækkelig bevoksning, slugter, bygninger eller 
lignende på det indhegnede areal 

 T 

89 Er arealet uden bevoksning, skal der etableres et læbælte langs 
hegnet. 

 T 

90 I kælvningssæsonen skal der være det nødvendige antal 
kalveskjul i forhold til antal kælvende hjortedyr 

 T 

91 Hjortedyr skal være forsvarligt indhegnet  T 
92 Hold af hjortedyr på stald er ikke tilladt  T 
93 Hjortedyr betragtes som husdyr, så længe de er i menneskelig 

varetægt 
 T 

94 Mærkede hjortedyr, der undslipper, betragtes som husdyr i 2 mdr. 
efter den dato, hvor dyrene er undsluppet 

 T 

95 Umærkede dyr, der undslipper, betragtes ikke som husdyr, men 
som vildt   

 T 
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A.11 Indhegning: Indretning og drift                                        

80 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk.1:Rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan 
måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne 
bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile...... 

81 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk.1:..... Dyr skal endvidere sikres imod vejr og vind i 
overensstemmelse med deres behov. 

82 Bek. nr. 707 §7: De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til 
konstruktion af bokse og udstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for 
dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt. 

83 Bek. nr. 707 §4: Der skal være en passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til 
rådighed , så dyrene til enhver tid kan tilses nøje. 

84 Bek. nr. 707 §5: Syge eller tilskadekomne dyr.... skal om nødvendigt kunne isoleres i et passende rum 
med tør og bekvem strøelse 

85 Bek. nr. 754 §6: I en indhegning med hjortedyr må kun holdes krondyr og dådyr . Tilladelser til hold 
af andre hjortedyr meddelt i henhold til lov 224 af 22. april 1987 om hjortehold, bevarer deres 
gyldighed på de meddelte vilkår. 

86 Bek. nr. 754 §7: Antallet af hjortedyr i en indhegning må ikke være større end, at græsproduktionen 
på arealet i normale år kan dække de voksne dyrs foderbehov i sommerhalvåret. Belægningsgraden 
må dog højst være det maksimalt tilladte antal dyreenheder, der fremgår af Miljøministeriets 
bestemmelser om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

87 Bek. nr. 754 §8: Hjortedyr skal være sikret effektiv beskyttelse mod vejrliget 
88 Bek. nr. 754 §8 stk. 2: Forekommer der ikke på det indhegnede areal tilstrækkelig bevoksning, 

slugter, bygninger eller lignende, skal der etableres læfaciliteter i form af læskure eller – skærme. 
89 Bek. nr. 754 §8 stk.3: Er arealet uden bevoksning, skal der etableres et læbælte langs hegnet. 
90 Bek. nr. 754 §8 stk. 4: I kælvningssæsonen skal der være det nødvendige antal kalveskjul i forhold til 

antal kælvende hjortedyr 
91 Bek. nr. 754 §9: Hjortedyr skal være forsvarligt indhegnet. 
92 Bek. nr. 754 §13: Hold af hjortedyr på stald er ikke tilladt 
93 Bek. nr. 754 §17: Hjortedyr betragtes som husdyr, så længe de er i menneskelig varetægt. 
94 Bek. nr. 754 §17 stk. 3: Mærkede hjortedyr, der undslipper, betragtes som husdyr i 2 mdr. efter den 

dato, hvor dyrene er undsluppet. Tilsvarende gælder afkom, der følger moderdyret. 
95 Bek. nr. 754 §17 stk. 4: Umærkede hjortedyr, der undslipper, betragtes ikke som husdyr, men som 

vildt, jf. Lov om jagt og vildtforvaltning, og må derfor ikke indfanges. 
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Krav til hegn m.v. 
 

B.1 Krav til hegnet 
Hegnsmateriale 

Nr.  Kontrol Bemærk 
100 Mindste højde 190 cm    T 
101 Mindst 17 vandrette tråde   T 
102 Mindst 32 cm mellem lodrette tråde i opsat tilstand  

 
 T 

103 Kanttråd: 
• Mindste diameter: 2.5 mm 
• Mindste brudstyrke: 5000 N 

 

 T 

104 Andre Vandrette tråde: 
• Mindste diameter; 2,0 mm 
• Mindste brudstyrke: 3500 N 

 T 

105 Nethegnets overtråd skal være mindet 200 cm over jorden, eller 
der skal i 200 cm's højde anbringes en glat tråd med en 
brudstyrke på mindst 6.200 N 
 

 T 

106 Hegnsmateriale af anden type end nethegn, herunder flethegn, 
skal være godkendt af Fødevareregionen. 

 T 

Hegnspæle 
Nr.  Kontrol Bemærk 
107 Hegnspæle af træ skal opfylde følgende krav 

• Mindst 300 cm i længde 

• Hjørnepæle mindst 14 cm i top 

• Mellempæle mindst 10 cm i diameter i top 

 

 T 

108 Hegnspæle af andet materiale skal være godkendt af 
Fødevareregionen  

 T 
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Krav til hegn m.v. 

 

B.1 Krav til hegnet 
Hegnsmateriale 

100 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l), nr. 1: Nethegn – mindste højde 190 cm 

101 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l), nr. 2: Antal vandrette tråde – mindst 17 stk. 

102 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l) ,  nr. 3: Afstand mellem lodrette tråde – højst 32 cm i opsat 
tilstand 

103 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l) , nr. 4: Kanttråd 
A: Mindste diameter 2,5 mm 
B: Mindste brudstyrke 5.000N 

104 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l) , nr. 5: Andre vandrette tråde 
A: Mindste diameter: 2,0 mm 
B: Mindste brudstyrke 3.500N 

105 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l) , nr. 6: Nethegnets overtråd skal være mindst 200 cm over 
jorden, eller der skal i 200 cm’s højde anbringes en glat tråd med en brudstyrke på mindst 6.200 N 
svarende til tråd nr. 8. 

106 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (l), nr. 7: Hegnsmateriale af anden type, herunder flethegn, 
skal være godkendt af Fødevareregionen. 

Hegnspæle 
107 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (ll), nr. 1: Hegnspæle skal opfylde følgende krav: 

A: Mindst 300 cm i længde 
B: Hjørnepæle mindst 14cm i diameter i top 
C: Mellempæle mindst 10cm i diameter i top   

108 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (ll), nr. 2: Hegnspæle af andet materiale skal være godkendt af 
Fødevareregionen. 
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B.2 Krav til hegnet 
Montering af hegnet 

Nr.  Kontrol Bemærk 
110 Pæleafstanden fastsættes efter Fødevareregionens nærmere 

anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af 
trampolineffekten  

 T 

111 Hegnet skal monteres på indersiden af mellempælene. Fra den 
nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den 
øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm.  

 T 

112 Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun må være 
åbne i forbindelse med færdsel ind og ud af indhegningen.  
 

 T 

Vedligeholdelse 
Nr.  Kontrol Bemærk 
113 Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder kravene 

listet ovenfor.  
 T 

 

 

 

B.3 Krav til fanghuse og skydepladser 
Krav til fanghus 

Nr.  Kontrol Bemærk 
120 Fanghusets vægge skal være uden fremstående kanter eller 

lignende, som kan beskadige hjortedyrene 
 T 

121 Fanghusets gulv skal være jævnt og skridsikkert  T 
122 Hvis der til aflivningen anvendes boltpistol, skal fanghuset være 

forsynet med en håndteringskasse, hvor hjortedyret anbringes før 
aflivning. 

 T 

Krav til skydeplads 
Nr.  Kontrol Bemærk 
123 Skydepladsen og de nærmeste omgivelser skal være fuldt 

overskuelige fra skydepladsen. 
 T 

124 Der skal være skabt skudfang, f.eks. ved at skydestandpladsen 
placeres højt. 

 T 

125 Adgangen til skydepladsen skal være en del af hjortedyrenes 
normale rutine. 

 T 
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B.2 Krav til hegnet 
Montering af hegnet 

110 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (lll), nr. 1: Pæleafstanden fastsættes efter Fødevareregionens 
nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineffekt. 

111 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (lll), nr. 2: Hegnet skal monteres på indersiden af 
mellempælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10cm. Fra den øverste tråd til 
pæletoppen skal der være mindst 5 cm. 

112 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 2 (lll), nr. 3: Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun 
må være åbne i forbindelse med færdsel ud eller ind af indhegningen. 

Vedligeholdelse af hegnet 
113 Bek. Nr. 754 af 28. Juli 2005 -  bilag 2 (lV), nr. 1: Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid 

opfylder kravene i dette bilag. 

 

 

B.3 Krav til fanghuse og skydepladser 
Krav til fanghus 

120 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (l), nr. 1: Fanghusets vægge skal være uden fremstående 
kanter eller lignende, som kan beskadige hjortedyrene. 

121 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (l), nr. 2: Fanghusets gulv skal være jævnt og skridsikkert, og 

122 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (l), nr. 3: Hvis der til aflivningen anvendes boltpistol, skal 
fanghuset være forsynet med håndteringskasse, hvor hjortedyret anbringes før aflivning. 

Krav til skydeplads 
123 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (ll), nr. 1: Skydepladsen og de nærmeste omgivelser skal være 

fuldt overskuelige fra skydestandpladsen. 

124 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (ll), nr. 2: Der skal være skabt skudfang, for eksempel ved at 
skydestandpladsen placeres højt, og 

125 Bek. nr. 754 af 28. juli 2005 -  bilag 3 (ll), nr. 3: Adgang til skydepladsen skal være en del af 
hjortedyrenes normale rutine 

 

 

 

 
 
 
 


