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Bilag 8: Håndtering af sager i veterinærkontrollen, hvor aflivning vurderes 
nødvendig 
 

I denne vejledning beskrives, hvordan veterinærkontrollen skal agere, hvis der i forbindelse med 
kontrol observeres et tilskadekommet eller sygt dyr, der ikke kan helbredes, og hvor det vil medføre 
unødig lidelse at lade dyret leve.  Vejledningen vedr. altså de situationer, hvor den tilsynsførende 
vurderer, at aflivning er eneste mulighed.  
  
Vejledning om dyrets tilstand, prognose og aflivning  
 
Hvis der i forbindelse med kontrol observeres et tilskadekommet eller sygt dyr, der på baggrund af 
de kliniske observationer, dyrets almene tilstand og dyrets prognose, vurderes ikke at kunne 
helbredes, og hvor det vil medføre unødig lidelse at lade dyret leve, gøres den besætningsansvarlige 
opmærksom på dette. 
 
Der skal vejledes om dyrets prognose og evt. aflivning, men det må ikke fremstå som et skjult 
påbud. 
 
Besætningsejeren/dennes repræsentant afliver dyret  
Vælger besætningsejeren eller dennes repræsentant at aflive dyret, bliver det ikke relevant for den 
tilsynsførende at meddele et påbud om aflivning.  
 
Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan det imidlertid være relevant, at sanktionere for at 
besætningsejer ikke har håndteret syge eller tilskadekomne dyr forud for kontrolbesøget.  
 
1. Hvis der er tale om en nylig opstået sygdom eller skade, hvor det ikke kan bebrejdes 

besætningsejer, at man ikke har nået at opdage eller reagere på sygdommen/skaden, er der ikke 
grundlag for at sanktionere. 
 

2. Hvis der er tale om sygdom eller skade, som besætningsejer var bekendt med/burde være 
bekendt med og ikke har håndteret i tide og korrekt, kan det være relevant at sanktionere for fx 
manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr, manglende konsultation af en dyrlæge, 
manglende tilsyn med dyrene eller overtrædelse af dyreværnsloven.  

 
Valg af sanktion – indskærpelse eller politianmeldelse - afhænger af en konkret vurdering af de 
samlede omstændigheder. Der henvises til de almindelige sanktionsprincipper i 
kontrolvejledningens kapitel 13 og bilag 2 om helhedsvurdering ved sanktionsvalg på 
veterinærområdet.  
 
Besætningsejeren/dennes repræsentant afliver ikke dyret på baggrund af vejledning  
I de situationer, hvor besætningsejeren eller dennes repræsentant ikke vælger at aflive dyret på 
baggrund af vejledningen, skal den tilsynsførende meddele et påbud om aflivning, jf. 
dyreværnslovens § 24 b.  
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Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan det, ud over påbuddet om aflivning, være relevant at 
sanktionere med indskærpelse eller politianmelde for den manglende håndtering af syge eller 
tilskadekomne dyr, der er gået forud for kontrolbesøget. Se ovenfor.  
 
Ved et påbud om aflivning er det nærliggende, at den tilsynsførende bliver og påser at dyret/dyrene 
aflives. Såfremt besætningsejer eller dennes repræsentant ikke følger påbuddet om aflivning, 
tilkaldes politiet med det samme. Politiet kan meddele pålæg om aflivning af dyret, hvis det vil 
medføre unødig lidelse at lade dyret leve, jf. dyreværnsloven § 21. Efterkommes pålægget ikke, skal 
politiet sørge for, at dyret aflives. 
 
Opfølgende tilsyn 
Såfremt besætningsejer eller dennes repræsentant af egen drift/på baggrund af den tilsynsførendes 
observationer vælger at aflive dyret/dyrene, og der ikke i øvrigt er givet sanktioner, skal der ikke 
foretages et opfølgende kontrolbesøg.  
Hvis der gives påbud om aflivning eller sanktioner i øvrigt, skal der efterfølgende gennemføres 
opfølgende kontrol Den opfølgende kontrol har bl.a. til formål at kontrollere, at der ikke er syge 
dyr, som ikke er blevet håndteret eller aflivet rettidigt.  
 
Er du i tvivl om, hvordan situationen skal håndteres korrekt, så ring til nærmeste leder eller 
veterinærjuristvagten.   
 
Registrering / dokumentation 
For registrering og dokumentation henvises til Kontrolvejledningens bilag 11C.  
Hvis den tilsynsførende har vejledt om aflivning, og den besætningsansvarlige efterfølgende vælger 
at aflive dyret/dyrene, skal vejledningen dokumenteres på kontrolrapporten. Der skal anvendes 
aktion/sanktion ”Ingen anmærkninger”. Derudover skal aktion/sanktion spec. ”Vejledning” og 
begrundelsesteksten ”Vejledt om aflivning” anvendes. Se skærmbillede nedenfor.  
 
Evt. sanktioner dokumenteres på sædvanlig vis. 
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