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J. nr.: 2016-14-60-00158 18. januar 2018 

 

Slutrapport for kampagnen 

Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, 

får og geder i hobbyhold 

INDLEDNING  

Omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold finder sted bl.a. via salg på internettet, sociale 

medier og i aviser. Fødevarestyrelsen modtager f.eks. løbende henvendelser fra borgere om, at de 

har erhvervet et dyr uden øremærke og gerne vil opfylde reglerne. 

 

Fødevarestyrelsen har ved denne informations- og kontrolkampagne haft fokus på om klovbærende 

hobbydyr, som blev omsat til et hobbyhold, var korrekt mærket og registreret i Miljø - og 

Fødevareministeriets Centrale Husdyr Register, også kaldet CHR.  

 

Reglerne gælder for alle nævnte dyrearter, også selvom om man kun ejer et enkelt dyr. Ejeren har 

pligt til at sørge for løbende at opdatere de nyeste oplysninger om ejer- og brugerforhold og 

antallet af dyr i CHR. Ejeren har ligeledes pligt til at have et besætningsregister, hvor alle 

hændelser ”fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger” skal noteres senest 3 dage efter hændelsen 

(note 1). 

 

Formålet med kampagnen har været at øge borgernes fokus på området ved at informere dem om 

de gældende regler for registrering af besætninger med kvæg, svin, får og geder i forbindelse med 

hold af hobbydyr. Informationen fandt sted via bl.a. Fødevarestyrelsens hjemmeside og 

facebookside samt afholdelse af et møde med interessenter.  

 

Fødevarestyrelsen har ønsket at få kendskab til omfanget af omsætningen af kvæg, svin, får og 

geder i hobbyhold for at vurdere risikoen i forhold til dyresundheden. Ved udbrud af alvorlige 

smitsomme husdyrsygdomme f.eks. afrikansk svinepest eller mund- og klovsyge, er det vigtigt at 

kunne spore alle kvæg, får, geder og svin således, at udbruddet kan bekæmpes. Udbrud af 

alvorlige sygdomme har stor betydning for dyrenes sundhed og for økonomien i dansk 

husdyrproduktion og kan ligeledes have alvorlige konsekvenser for den danske eksport af 

fødevarer. Der blev udført kontrol med omfanget af omsætningen i 100 hobbyhold.  

 

 

KONKLUSION 

Kampagnens resultater viser, at 86 % af hobbyholdene overholder reglerne for mærkning og 

registrering af hobbyhold i CHR-registret. 
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Ved det enkelte kontrolbesøg blev der ud fra en konkret vurdering ved manglende regel-

efterlevelse enten sanktioneret eller vejledt omkring gældende lovgivning afhængig af, hvor 

alvorlig overtrædelsen blev vurderet. 

Der blev givet en eller flere sanktioner i 14 hobbyhold, og i 46 hobbyhold blev der givet en eller 

flere vejledninger. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at der blev fundet flest overtrædelser på følgende områder: 

 Mærkning (uidentificerbare* dyr og dyr uden øremærker) 

 Forhold vedrørende besætningsregistre (manglende eller mangelfulde besætningsregistre) 

 Forhold vedrørende registrering i CHR (manglende registrering i CHR eller manglende 

ajourføring af oplysninger i CHR) 

Ved nogle af kontrolbesøgene blev der fundet uidentificerbare dyr, og flere hobbyhold var ikke 

registreret i CHR. I 30 ud af de 100 hobbyhold, som blev udvalgt til kontrol, var der andre 

klovbærende dyr på adressen (tabel 1), og i nogle tilfælde var det ikke alle dyrearter, som var 

registreret i CHR. Dette kan få alvorlige konsekvenser i tilfælde af udbrud af smitsomme 

husdyrsygdomme, da det er vigtigt, at Fødevarestyrelsen har nøjagtigt kendskab til, hvor de 

enkelte besætninger ligger og hvilke klovbærende dyrearter, som forefindes på adressen. 

I tilfælde hvor besætningsejerne ikke havde kendskab til reglerne f.eks. optegnelser i et 

besætningsregister eller ajourføring af CHR, blev der vejledt konkret om reglerne og betydningen 

af, at Fødevarestyrelsen har kendskab til dyrenes oprindelse og flytninger.  

På baggrund af kontrolkampagnens resultater fremgår det, at borgerne har fået øget kendskab til 

reglerne via Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, og det vil fremadrettet være vigtigt med rådgivning 

og information af hobbybesætninger med klovbærende dyr via bl.a. Facebook, Fødevarestyrelsens 

hjemmeside og kunderådgivning. Derudover ses der en stigende tendens i hold af kælegrise, som 

kan være en trussel ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, hvis borgerne ikke har kendskab 

til registrering i CHR. 

RESULTATER  

 

I kampagneperioden 1. marts til 30. november 2017 blev der foretaget i alt 100 kontrolbesøg 

fordelt over hele landet (tabel 2). 

Kontrollerne blev udpeget tilfældigt ved søgning på annoncer primært på Den Blå Avis og Gul & 

Gratis, og i 98 af kontrollerne blev aflagt besøg hos sælger og 2 besøg hos køber. 

Fordelingen blandt dyrearten i besætningerne blev 31 kvæg, 22 får, 25 geder og 22 svin (tabel 3).  

I tabel 3 og fig. 1 ses fordelingen af kontrolfund hos de enkelte dyrearter.  

Ved 14 kontrolbesøg blev der givet sanktioner og ved 46 kontrolbesøg blev der givet vejledning 

omkring gældende lovgivning på området (tabel 3). 

 

*Uidentificerbare dyr, er dyr som ikke er eller har været øremærkede, inden de er blevet flyttet, og hvor oprindelsesbesætningen ikke kendes eller 

hvor nuværende ejer ikke kan redegøre for, af hvem og hvornår de har købt dyret/dyrene. 
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Der blev fundet 11 besætninger, som ikke var registreret i CHR, heraf var der 7 svinehobbyhold 

(tabel 4). 

 

14 kontrolbesøg med en eller flere sanktioner  

I en besætning, hvor der var sat et får til salg, blev der fundet to uidentificerbare hængebugsvin. 

Der var ikke registreret et hobbysvinehold i CHR på adressen. Der blev lavet et påbud om offentlig 

tilsyn, hvor dyrene fik isat hvide øremærker og fik omsætningsforbud**. Derudover blev der givet 

indskærpelser vedrørende manglende registrering i CHR, manglende øremærkning af en ged, hvor 

man kendte oprindelsesbesætningen, og flytningen af geden var ej heller registreret i CHR samt 

manglende besætningsregister for alle dyrearter i besætningen. 

I en besætning, hvor der var sat et kreatur til salg, blev der fundet en ged og to erhvervede 

hængebugsvin uden øremærker, som ikke var registreret i CHR. Der blev lavet et påbud om 

offentligt tilsyn og omsætningsforbud af dyrene. Der blev endvidere indskærpet, at der ikke var 

registreret et hobbysvinehold på adressen i CHR. 

I en besætning, hvor der var sat zebu-kvæg til salg, blev der fundet en dådyrbeætning og et 

svinehobbyhold, som ikke var registreret i CHR. Svinene havde ingen øremærker og var dermed 

uidentificerbare, og der blev lavet et omsætningsforbud af disse. Det blev desuden indskærpet, at 

fem dådyr og to får manglede øremærker. 

I en besætning, hvor der var sat kvier til salg, blev der fundet to geder og en so uden øremærker 

og med ukendt oprindelsesbesætning. Der blev lavet påbud om offentligt tilsyn og 

omsætningsforbud af dyrene. Det blev endvidere indskærpet, at der ikke var registreret et 

hobbysvinehold på adressen i CHR. 

I seks besætninger blev det indskærpet, at der var dyr uden øremærker. I to af disse besætninger 

blev der ligeledes indskærpet, at der ikke kunne fremvises besætningsregistre. To af 

svinehobbyholdene var ikke registreret i CHR, og i to af besætningerne var CHR ikke opdateret. 

I en fårebesætning blev det indskærpet, at der ikke kunne fremvises et besætningsregister, og at 

besætningen ikke var registreret i CHR. 

I en fårebesætning blev det indskærpet, at der ikke var etableret græsningsarealer til fårene, og at 

der ikke var blevet registreret flytninger af svin i svineflyt. 

I en hobbygede- og fårebesætning blev det indskærpet, at der ikke var etableret græsningsarealer 

i CHR.   

I en besætning var der ikke registreret en hobbysvinebesætning i CHR på den adresse, hvor 

svinene var sat til salg. 

 

46 kontrolbesøg gav anledning til en eller flere vejledninger  

På to kontrolbesøg var der ikke registreret en besætning på adressen. På den ene adresse var der 

blevet solgt en ged, og købers navn kunne ikke oplyses, og på den anden adresse var der en 

uidentificerbar ged, hvor ejeren oplyste, at den ville blive slagtet samme dag. Ved disse to 

kontroller, blev der vejledt omkring gældende regler mærkning og registrering i CHR.   

 

**Uidentificerbare dyr med hvide øremærker må ikke omsættes til levebrug eller slagtning. Dyr med hvide øremærker må kun slagtes hjemme på 

ejendommen til eget forbrug eller sendes til DAKA. Afkom med hvide øremærker kan efterfølgende frit omsættes.  
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Derudover blev der givet vejledninger i besætninger, hvor det blev konstateret, at et eller flere dyr 

manglede et eller begge øremærker, og hvor besætningsregistrene var mangelfulde eller manglede 

helt samt, at flytningerne ikke var registreret korrekt i CHR.  

Besætninger blev ligeledes vejledt omkring ajourføring af CHR samt manglende registrering af bl.a 

flytninger i CHR. 

METODE  

Kontrolkampagnen blev gennemført i perioden fra 1. marts til 30. november 2017. 

 

Forud for kontrolkampagnen blev interessenter, herunder Landbrug og Fødevarer, Dansk Fåreavl, 

Dansk Gedeunion, Danske Lammeproducenter samt Brancheforeningen Får og Geder, informeret 

omkring kontrolkampagnen. 

 

Fødevarestyrelsen har desuden informeret om kontrolkampagnen på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside og Facebookside. 

 

Der blev gennemført kontrol i 100 udvalgte hobbyhold, hvor der blev omsat kvæg, svin, får eller 

geder via internettet primært på Den Blå Avis og Gul & Gratis. Det blev tilstræbt, at kontrollerne 

blev ligeligt fordelt blandt de nævnte dyrearter, og at besætningerne blev udpeget over hele 

landet. 

 

Kontrolbesøgene har som udgangspunkt være uanmeldt.  

 

Ved kontrollen blev ejeren af hobbyholdet eller dennes repræsentant kontaktet ved ankomst til 

besætningen. Der blev oplyst om kontrollens formål og retssikkerhedsregler. Kontrollens 

fokusområder var selve mærkningen af dyrene, registrering i CHR samt ejernes optegnelser i deres 

besætningsregistre.  

 

Ved konstatering af uidentificerbare dyr i besætningen blev det forsøgt at finde 

oprindelsesbesætningen, inden status for dyret/dyrene blev ændret til uidentificerbare og kom 

under offentligt tilsyn.  

 

Ved kontrolbesøgene blev der udleveret Fødevarestyrelsens informationspjecer vedrørende 

hobbyhold af henholdsvis kælegrise, hobbysvin samt får og geder. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1: 

Besætninger med flere klovbærende dyrearter 

Udpeget besætning Antal 

Kvæg 8 

Får 4 

Geder 8 

Svin 10 

I alt 30 

 

Tabel 2: 

Oversigt over  antal kontroller udtrukket  

Antal kontroller 
Antal kontroller med 
sanktioner indenfor 
kampagnen 

Antal kontroller uden 
sanktioner 

100 14 86  

 

Tabel 3: 

Fordeling af antal kontroller på dyreart og 
kontrolfund

***   
 

Dyreart 
Antal  
kontroller 

Antal 
kontroller  
uden 
sanktioner

 

Kontrolbesøg 
som gav 
anledning til 
vejledning 

Indskærpelse Påbud Sanktioner 

Kvæg 31 27 11 2 2 4 

Får 22 19 11 2 1 3 

Geder 25 23 13 1 1 2 

Svin 22 17 11 5 0 5 

I alt 100 86 46 10 4 14 

 
***

Opgørelsen er lavet på grundlag af de 100 udpegede hobbyhold, hvor der både kan være givet flere 

anmærkninger og vejledninger på de enkelte lovgivningsområder ved samme kontrol. 
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Tabel 4: 

Fund af besætninger, som ikke var registreret i 
CHR 

Dyreart Antal 

Kvæg 0 

Får 1 

Geder 2 

Svin 7 

Dådyr 1 

I alt 11 

 

 

 

Figur 1: 
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Note 1: 

 
 Nogle af kravene til dig som ejer af klovbærende hobbydyr 
 

 Du skal have et CHR-/besætningsnummer (kontakt CHR-afdelingen       

telefonnummer 7015 5015)  

 

 Du skal sikre dig, at dine dyr er øremærkede.  

 

 Du skal indberette, når du flytter dyr til og fra din besætning. 

(kan foretages gratis på Webdyr.dk eller svineflyt.dfvst.dk)  

 

 Du skal føre et besætningsregister.  

 

 Du skal mindst en gang årligt, bekræfte eller ajourføre dine CHR-

oplysninger for hver dyreart på landbrugsindberetning.dk.  

 

 Du skal ophøre din besætning, når du ikke har dyr mere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


