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Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr
Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens1 bestemmelser, f.eks. ved destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg. Indtil dyrene afhentes for at blive bortskaffet, skal de opbevares
på en opbevaringsfacilitet, jf. opbevaringsbekendtgørelsen2. De forskellige typer opbevaringsfaciliteter
er beskrevet nedenfor, bl.a. med angivelse af om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde
dyr skal være identificerbare, og om flytningen af dyrene til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til
CHR. Se også oversigten over krav til opbevaringsfaciliteter.
Opbevaringsfaciliteterne er delt op i tre grupper til opbevaring af døde produktionsdyr fra:
1) en eller flere besætninger på samme CHR-nummer.
2) besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre.
3) besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre.
Vær også opmærksom på at:
• Besætninger, der benytter samme opbevaringsfacilitet, er kontaktbesætninger. Ved mistanke
om/udbrud af smitsom husdyrsygdom kan CHR-numrene, hvor besætningerne er beliggende, underlægges restriktioner.
• Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.
1) Døde produktionsdyr fra en eller flere besætninger på samme CHR-nummer kan opbevares på
en opbevaringsplads eller i et model 1 køle- eller fryseanlæg. Opbevaringsfaciliteten skal være beliggende på CHR-nummeret, de døde dyr stammer fra.
Opbevaringsplads
• Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen3 være identificerbare, når der er tale om:
o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre.
Model 1 køleanlæg og fryseanlæg
• Skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR.
• Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen være identificerbare, når der er tale om:
o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre.
• Ejeren skal sikre, at flytning af døde produktionsdyr til køleanlæg eller fryseanlæg indberettes til
CHR, jf. mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter
og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.
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Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
3
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, med senere ændringer

o kreaturer, der er 7 dage eller ældre
o får og geder uanset alder
2) Døde produktionsdyr fra besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere
CHR-numre, kan opbevares i model 2 køle- eller fryseanlæg eller på en afhentningsplads. Opbevaringsfaciliteten skal have samme ejer som besætningerne, der leverer døde dyr til opbevaringsfaciliteten.
Afhentningsplads samt Model 2 køleanlæg og fryseanlæg
• Skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR.
• Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen5 være identificerbare, når der er tale om:
o kreaturer, får og geder, der er 7 dage eller ældre.
• Ejeren skal sikre, at flytning af døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten indberettes til CHR jf.
mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af:
o kreaturer, der er 7 dage eller ældre
o får og geder uanset alder
o svin uanset alder
3) Døde produktionsdyr fra besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på
flere CHR-numre kan opbevares i model 3 køle- eller fryseanlæg.
Model 3 køle- og fryseanlæg
• Skal inden ibrugtagning være godkendt af fødevareregionen som kategori 2 anlæg til håndtering af
animalske biprodukter efter artikel 24, nr. 1. h) i biproduktforordningen, herunder vil der være krav
om egenkontrol samt rengøring og desinfektion af køleanlæg og fryseanlæg, containere og køretøjer.
En godkendelse efter biproduktforordningen medfører at køleanlæg og fryseanlæg vil være underlagt
kontrol. Godkendelse af og tilsyn med køleanlæg og fryseanlæg er gebyrfinansieret efter betalingsbekendtgørelsen4.
• skal oprettes med eget besætningsnummer i CHR.
• Afstanden fra leverandørbesætninger til køleanlæg eller fryseanlæg må maksimalt være 3 km.
• Dyrene skal jf. mærkningsbekendtgørelsen5 være identificerbare, når der er tale om:
o kreaturer, der er 7 dage eller ældre,
o får og geder uanset alder og
o svin uanset alder. For smågrise i smågrisecontainer er det tilstrækkeligt, at CHR-nummeret og
besætningsnummeret fremgår af containeren.
• Besætningsejeren skal sikre at flytning af døde produktionsdyr til køleanlæg eller fryseanlæg indberettes til CHR jf. mærkningsbekendtgørelsen. Indberetning til CHR skal foretages ved flytning af;
o kreaturer, der er 7 dage eller ældre,
o får og geder uanset alder og
o svin uanset alder
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Bekendtgørelse nr. 947 af 28. juli 2010 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., med senere ændringer.
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Oversigt over krav til opbevaringsfaciliteter

Godkendelse som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter, jf. biproduktforordningen.
Oprettelse i CHR med eget besætningsnummer, jf. CHR-bekendtgørelsen.
Krav om maksimal afstand på 3 km mellem opbevaringsfacilitet og leverandørbesætning.
Transport til opbevaringsfaciliteten skal ske så smitterisiko forebygges.
Transport til opbevaringsfaciliteten skal ske som ”sikker transport”.
Dyrene skal, jf. mærkningsbekendtgørelsen, være identificerbare, når der er tale om:
Kreaturer, får og geder, der er 7 dage el. ældre
Kalve, der er yngre end 7 dage
Lam og kid, der er yngre end 7 dage
Svin (ved smågrise i container mærkes containeren med CHR-nr. og besætningsnr.)
Ved flytning til opbevaringsfaciliteten, er besætningsejeren, jf. mærkningsbekendtgørelsen, ansvarlig for indberetning til CHR, når der er tale om:
Kreaturer, der er 7 dage el. ældre (registrering på enkeltdyrsniveau)
Kalve, der er yngre end 7 dage
Får og geder uanset alder (registrering af antal dyr)
Svin (registrering af antal dyr, for smågrisecontainere skal antallet af smågrise registreres)
Ved afhentning af døde dyr til destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg er besætningsejeren (B) eller forarbejdningsanlægget (F), jf. mærkningsbekendtgørelsen,
ansvarlig for indberetning til CHR, når der er tale om:
Kreaturer, der er 7 dage el. ældre (registrering på enkeltdyrsniveau)
Kalve, der er yngre end 7 dage
Får og geder uanset alder (registrering af antal dyr)
Svin (registrering af antal dyr, for smågrisecontainere skal antallet af containere registreres)
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* Nej, hvis transporten sker via vejstrækninger, hvor kun ejendomme, der leverer dyr til opbevaringsfaciliteten har vej-ret.
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Transport
Ved transport af døde produktionsdyr frem til opbevaringsfaciliteten skelnes der mellem ”sikker transport” og ”transporten skal ske så smittespredning forebygges”. Transporten skal som udgangspunkt ske
som sikker transport. Hvis ejeren/ejerne af ejendommene, der leverer dyr til opbevaringsfaciliteten, er
den/de eneste, der har vej-ret på vejstrækningen fra stedet, hvor transporten begynder og frem til opbevaringsfaciliteten, er det tilstrækkeligt at transporten sker, så smittespredning forebygges.
Transporten skal ske, så smittespredning forebygges, hermed menes at døde produktionsdyr skal transporteres, så de f.eks. ikke rører jorden under transporten, samt så spild af legemsvæsker m.v. undgås.
Sikker transport, hermed menes at transport af døde produktionsdyr ikke må medføre en øget risiko for
smittespredning. Transporten skal leve op til kravene i biproduktforordningens artikel 21, nr. 1 samt
gennemførelsesforordningens5 artikel 17 og bilag VIII, om transport af animalske biprodukter.
De relevante krav efter biproduktforordningen og gennemførelsesforordningen, til indsamling, transport
og identifikation af døde produktionsdyr, er listet op nedenfor:
• Døde produktionsdyr skal transporteres i tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer.
• Køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der kommer i kontakt med døde produktionsdyr skal holdes rene.
• For at undgå krydskontaminering skal køretøjer, genbrugscontainere og alle genbrugelige dele, der
benyttes til andre formål:
o Være rene og tørre før brug
o Rengøres, vaskes og desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde.
• Under transporten skal containeren eller køretøjet være mærket med ordene ”kategori 2-materiale”
og ”ikke til foder”.
• I nogle tilfælde skal man jf. biproduktforordningen være registreret som transportør, se link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/national_omsaetning_nonfood/Forside/Registrering+af+trans
portører.htm
• Ved flytning skal sporbarheden sikres. Jf. biproduktforordningen skal der som udgangspunkt benyttes handelsdokumenter og føres fortegnelser. Fødevarestyrelsen har jf. opbevaringsbekendtgørelsen
tilladt et alternativt system. Se link for mere information:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/national_omsaetning_nonfood/Handelsdokument_fortegnelse
r/Sider/forside.aspx

Oprettelse af afhentningspladser, køleanlæg og fryseanlæg i CHR
Afhentningspladser, køleanlæg og fryseanlæg skal, jf. CHR-bekendtgørelsen6, oprettes med et selvstændigt besætningsnummer i CHR for hver dyreart, der skal opbevares deri. Ejeren kan få foretaget oprettel5

Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelses af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved
grænsen som omhandlet i samme direktiv.
6
Bekendtgørelse nr. 59 af 18. januar 2010 om registrering af besætninger i CHR, med senere ændringer
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sen ved at kontakte den lokale CHR-afdeling. CHR-afdelingernes kontaktoplysninger findes på dette
link: http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx

Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr
Døde produktionsdyr skal, jf. opbevaringsbekendtgørelsen, tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter aflivning eller konstatering af dødsfald.
Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr, hvorfra der ikke skal udtages prøvemateriale til
TSE-test, kan udskydes, som det er beskrevet i det følgende.
Opbevaring på opbevaringsplads eller afhentningsplads:
• Ved opbevaring af døde produktionsdyr i en lukket container kan tilmelding til afhentning afvente
indtil containeren er fuld, dog senest fem dage efter fyldning af containeren er begyndt.
• Ved opbevaring af døde produktionsdyr på køl eller frost, hvor der ikke er tale om et køleanlæg eller
fryseanlæg, kan tilmelding til afhentning afvente, indtil containeren er fuld, dog senest tre uger efter
fyldning af containeren er påbegyndt.
• For døde pelsdyr gælder desuden:
o I pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning, ved opbevaring i lukket container, afvente,
indtil containeren er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest ved pelsningssæsonens
afslutning
o Udenfor pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning, ved opbevaring i lukket container på
køl eller frost, afvente, indtil containeren er fuld, dog senest tre måneder efter fyldning af containeren er påbegyndt.
Opbevaring i køleanlæg eller fryseanlæg:
• Ved opbevaring af døde produktionsdyr i køleanlæg, tillades det at dyrene opbevares i op til 6 uger.
Dyrene skal således tilmeldes afhentning så tømning af køleanlægget kan ske senest 6 uger efter
fyldning er påbegyndt.
• Ved opbevaring af døde produktionsdyr i fryseanlæg, tillades det at dyrene opbevares i op til 3 måneder. Dyrene skal således tilmeldes afhentning så tømning af fryseanlægget kan ske senest 3 måneder efter fyldning er påbegyndt.
Tilmelding til afhentning af døde drøvtyggere hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSEtest skal altid ske hurtigst muligt og senest 24 timer efter aflivning eller konstatering af dødsfald.
Der er, jf. TSE forordningen7, krav om udtagelse af prøvemateriale til TSE-test fra kreaturer over 48
måneder samt får og geder over 18 måneder.

7

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med
og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer, som i Danmark er suppleret ved bekendtgørelse
nr. 499 af 26. maj 2011 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg samt bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, med senere ændringer.
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Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, må ikke opbevares i fryseanlæg
eller container på frost, da nedfrysning ødelægger prøvematerialet. De må gerne opbevares i køleanlæg
indtil afhentning. Kreatur- fåre- og gedebesætninger må anvende køleanlæg og fryseanlæg til længere
tids opbevaring af døde kreaturer under 48 måneder samt får og geder under 18 måneder.
Tilladt opbevaringstid af døde produktionsdyr på forskellige opbevaringsfaciliteter
Opbevaringsfacilitet
Drøvtyggere hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test

Opbevaringstid
24 timer* uanset opbevaringsfacilitet – Må aldrig opbevares i fryseanlæg eller container på frost.

Opbevaringsplads eller afhentningsplads:
Lukket container
Lukket container på køl/frost
Pelsdyr i lukket container:
I pelsningssæsonen,

24 timer*
Indtil containeren er fuld, dog senest efter 5 dage*
Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 uger*

Udenfor pelsningssæsonen, på køl/frost
Køleanlæg
Fryseanlæg

Indtil containeren er fuld, dog senest ved pelsningssæsonens aflutning*
Indtil containeren er fuld, dog senest efter 3 måneder*
Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 6 uger
Indtil anlægget er fyldt, dog maksimalt 3 måneder

* Det maksimale tidsrum, der må gå, fra dyret aflives eller konstateres dødt, inden tilmelding til afhentning skal foretages
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