
 
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen 
 
 

 

J.nr.: 2012-14-302-00031/AJK 
03.12.2012 

 

Sådan vælger du den rigtige varekode, dyreart og certifkatmodel for INTRA-certifikatet 
(Samhandelscertifkatet) til Levende dyr 
 
Når du opretter et nyt INTRA-certifikat til brug for samhandel inden for EU, skal du først 
vælge den rigtige varekode. Varekoderne er de samme, som SKAT anvender og kaldes også 
kn-koder eller toldkoder. Varekoderne i TRACES er dog ikke helt så detaljerede, som de ko-
der, der anvendes af SKAT. 
 
Det er vigtigt, at vælge den rigtige varekode, for det sikre, at du starter udfyldelsen af det rig-
tige certifikat. 
 
Nedenfor følger en lille vejledning til at vælge rigtig varekode og dyreart, og dermed den rig-
tige certifikatmodel: 
 

 
 
Klik på Sundhedscertifikat til brug ved handel indenfor Fællesskabet (link til venstre), og 
klik herefter på Ny. 
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Et nyt vindue åbner op (Oplysning om sendingen: Vælg varekode), og du skal nu vælge den 
rigtige varekode, som passer til den forsendelse, som du ønsker at udføre fra Danmark. 
 

 
 
Hvis du allerede kender varekoden (se tabellen sidst i denne vejledning), kan du blot skrive 
den i feltet Varekode: (rød pil) og herefter klikke Tildel. 
 
Du kan også lede efter den rigtige varekode, hvis du fx kender navnet på den certifikatmodel, 
som skal anvendes. Du kan enten skrive certifikatmodellen navn direkte i det lille felt ved 
Model: eller du kan vælge modellen fra dropdown menuen lige under (blå pil). 
 
Endelig kan du gennemse varekoderne, ved at klikke på + foran den relevante overordnede 
kode. Fx 01 - Levende dyr. Herefter vil en træstruktur med alle mulige varekode for INTRA-
certifikatet åbnes op. 
 
Det er kun varekoder, der er angivet med fed blå skrift og en efterfølgende fed rød tekst, som 
kort beskriver, hvad varekoden dækker, som kan vælges. Hvis der er et + foran varekoden el-
ler gruppen (fx Fugle), er tekst ikke fed, og beskrivelse står med sort skrift. Klik da på + for at 
åbne den op. Varekoden er på mindst 4 tal, men kan være på op til 8 tal, alt efter hvor detalje-
ret opdelingen af gruppen er. 
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Herunder er en del af træstrukturen for 01 - Levende dyr vist: 

  
 
Når du har fundet den rette varekode, skal du eventuelt vælge den rigtige Type, Klasse, Fa-
milie, Certifikatmodel og Dyreart, før du kan begynde at udfylde de øvrige oplysningerne 
om selve forsendelsen. 
 
Brug tabellen til sidst i vejledningen, som hjælp hertil. 
 
Her der et eksempel, hvor der både skal vælges Klasse, Familie, Certifikatmodel og Dyreart: 

 
 
For visse varekoder er det ikke alt, som aktivt skal vælges, da TRACES systemet automatisk 
har forvalgt Fx Type, Klasse, Familie. I sådanne tilfælde vil feltet være gråt og kan ikke akti-
veres. Det er i tabellen illustreret på samme vis, ved at feltet også her er gråt. 
 
Vær også opmærksom på, at den dyreart, som typisk anvendes, ofte allerede er valgt til ved et 
grønt flueben. Hvis det ikke er den, som skal anvendes, skal den aktivt vælges fra. 
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Når alle parametre er korrekte, trykkes på Tildel.  
 
For visse forsendelse, kan der tilføjes flere forskellige varekoder (fx får og geder), da dyrear-
terne i forhold til de dyresundhedsmæssige krav gerne må sendes i samme forsendelse. Vær 
dog opmærksom på, at der kan være krav i forhold til dyrevelfærdsreglerne, som kræver at de 
ikke må sammenblandes på transportmidlet. 
 
Hvis du vil tilføje en ny varekode og dyreart til den varekode og dyreart, som du allerede har 
valgt, trykker du i stedet for på Tildel og tilføj ny varekode.  Når du har tilføjet alle de dyre-
arter, som er relevant for din forsendelsen, trykker du til slut på Tildel. 
 
Herunder følger nogle eksempler, på de mest anvendts varekoder: 
 
Tamsvin (0103): 

 
 
Tamkvæg (0102): 
 

 
 
Slagtefjerkræ (høns) (0105 94 00): 
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Avlsfår (0104 10): 
 

 
 
Mink (0106 19): 
 

 
 
Kaniner  (0106 19): 
 

 
 
Honningbier og Humlebier  (0106 41 00): 
 

 
 



 
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen 
 
 

 

Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

0101 
Heste 

   − 2009/156 AIII Registreret hest 
− 2009/156 Registrerede enhovede 

dyr, enhovede dyr til opdræt og 
som brugsdyr, enhovede slagtedyr 

 

− Eq cabalus*asinus 
− Equus asinus 
− Equus cabalus 

− Mulddyr, muldæsel 
− Æsel 
− Hest 

Husdyr   − 64/432 F1 Kvæg 
− (2005/22 Græsning CH) - ikke re-

levant for Danmark 

− Bison bison 
− Bos taurus 
− Bubalus bubalis 

− Amerikansk bison 
− Tamkvæg 
− Vandbøffel 

0102 
Kvæg 

Vildt   − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Bibos spp. 
 
 
− Bison spp. 
− Bos spp. 

 
 

− Bubalus spp. (inclu-
ding Anoa)  

− Novibos spp.  
− Ovibos spp.  
− Poephagus spp.  
− Syncerus spp. 

− Banteng (Bos java-
nicus), Indisk bøf-
fel (Bos frontalis) 

− Bison 
− Andre arter af kvæg 

hørende til slægten: 
Bos 

− Bøfler (inkl. Anoa 
(dværgbøffel) 

− Kouprey (Bos sau-
veli) 

− Moskusoske 
− Yakokse 
− Kafferbøffel 

Husdyr   − 64/432 F2 Svin − Sus srofa domesti-
cus 

− Tamsvin 0103 
Svin 

Vildt   − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Babyruosa spp. 
− Dicotyles spp. 
− Hylochoerus spp.  
− Phacochoerus spp. 
− Potamochoerus spp. 
− Sus scrofa 
− Sus spp. 

− Hjortesvin 
− Navlesvin 
− Giant Forest Hog 
− Vortesvin 
− Bushpig (pensel-

svin) 
− Vildsvin 
− Andre arter af svin 

hørende til slægten: 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

Sus 
 

0104 - Får og geder 
 

Husdyr   − 91/68 EI Får og geder til slagtning 
− 91/68 EII Får og geder til opfed-

ning 
− 91/68 EIII Avlsfår og -geder 

− Ovis aries − Tamfår 0104 10 
Får 

Vildt   − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ammotragus spp. 
− Ovis spp. 

− Barbary Sheep 
− Andre arter af får 

hørende til slægten: 
Ovis 

Husdyr   − 91/68 EI Får og geder til slagtning 
− 91/68 EII Får og geder til opfed-

ning 
− 91/68 EIII Avlsfår og -geder 

− Capra hircus − Tamgeder 0104 20 
Geder 

Vildt   − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Capra spp. − Andre arter af ge-
der hørende til 
slægten: Capra 

0105 Fjerkræ 
 
+ Fjerkræ - (Af vægt 185 g eller derunder) 
 

0105 11 11 
Høns 

Af vægt 185 g og derunder, høns af arten Gallus domesti-
cus, avls- og formeringshønekyllinger, æglægningsracer  

− 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 

− Gallus gallus − Høns 

Formateret: Punktopstilling
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

− 2011/879 (2009/158) Avls- og 
brugsfjerkræ 

− 2011/879 (2009/158) Daggamle 
kyllinger 

0105 11 19 
Høns 

Af vægt 185 g og derunder, høns af arten Gallus domesti-
cus, avls- og formeringshønekyllinger, ikke æglæg-
ningsracer 

− 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Gallus gallus − Høns 

0105 11 91 
Høns 

Af vægt 185 g og derunder, høns af arten Gallus domesti-
cus, ikke avls- og formeringshønekyllinger, æglæg-
ningsracer  

− 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Gallus gallus − Høns 

0105 11 99 
Høns 

Af vægt 185 g og derunder, høns af arten Gallus domesti-
cus, ikke avls- og formeringshønekyllinger, ikke æg-
lægningsracer  

− 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 

− Gallus gallus − Høns 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

− 2011/879 (2009/158) Avls- og 
brugsfjerkræ 

− 2011/879 (2009/158) Daggamle 
kyllinger 

0105 12 00 
Kalkuner 

Af vægt 185 g og derunder − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Meleagris gallopavo − Kalkuner 

0105 13 00 
Ænder 

Af vægt 185 g og derunder − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Aix spp. 
 
− Anas spp. 
 

− Ænder hørende til 
slægten: Aix 

− Ænder hørende til 
slægten: Anas 

0105 14 00 
Gæs 

Af vægt 185 g og derunder − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 

− Anser spp. − Gæs hørende til 
slægten: Anser 

 



Side 10/23 

Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

− 2011/879 (2009/158) Avls- og 
brugsfjerkræ 

− 2011/879 (2009/158) Daggamle 
kyllinger 

0105 15 00 
Perlehøns 

Af vægt 185 g og derunder − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Numida meleagris − Perlehøns 
 

+ Fjerkræ (Der vejer mere end 185 g) 
 

0105 94 00 
Høns 

   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Gallus gallus − Høns 

0105 12 00 
Kalkuner 

   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 

− Meleagris gallopavo − Kalkuner 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

rugeæg heraf) 
− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 
0105 13 00 

Ænder 
   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 

som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Aix spp. 
 
− Anas spp. 
 

− Ænder hørende til 
slægten: Aix 

− Ænder hørende til 
slægten: Anas 

0105 14 00 
Gæs 

   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Anser spp. − Gæs hørende til 
slægten: Anser 

 

0105 15 00 
Perlehøns 

   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 

− Numida meleagris − Perlehøns 
 



Side 12/23 

Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

rugeæg heraf) 
− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 
0106 Andre levende dyr 
 
+ Pattedyr 
 

0106 11 00 
Primater 

   − 92/65 EIII (2012/112) Dyr, sæd, 
embryoer og æg fra godkendte or-
ganer, institutter eller centre 

Mange forskellige arter Kun relevant for Zoolo-
giske haver og andre 
godkendte organer, in-
stitutter eller centre 
 

0106 12 00 
Hav-pattedyr 

   − Ikke harmoniserede arter  − Hvaler, delfiner og 
marsvin (pattedyr 
af ordenen Cetacea) 

− Manater og dygon-
ger (pattedyr af or-
denen Sirenia) 

0106 13 00 
Kameler og 

andre dyr af 
kamelfamilien 

(Camelidae)   

  Camelidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Camelus spp. 
 
− Lama spp. 
− Vicugna spp. 

− Kameler og drome-
darer 

− Lamaer og alpakaer  
− Vicunja 

   Camelidae − Ikke harmoniserede arter − Camelus spp. 
 
− Lama spp. 
− Vicugna spp. 

− Kameler og drome-
darer 

− Lamaer og alpakaer  
− Vicunja 

0106 19 00 
Andre varer 

 Artiodactyla Antilocapridae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 

− Antilocapra spp. − Gaffelbuk 

Formateret: Punktopstilling
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

centre 
  Artiodactyla Bovidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-

ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Addax spp. 
− Aepyceros spp. 
− Alcelaphus spp. 
− Ammodorcas spp. 
− Antidorcas spp. 
− Antilope spp. 
− Boselaphus spp. 
− Budorcas spp. 
− Cephalophus spp. 
− Connochaetes spp. 
− Damaliscus spp. 

(including Beatra-
gus) 

− Dorcatragus spp. 
− Gazella spp. 
− Hemitragus spp. 
− Hippotragus spp. 
− Kobus spp. 
− Litocranius spp. 
− Madogua spp. 
− Naemorhedus spp. 

(including Nemor-
haedus and Capri-
cornis) 

− Neotragus spp. 
− Oreamuos spp.  
− Oreotragus spp. 
− Oryx spp. 
− Ourebia spp. 
− Patholops spp. 
− Pelea spp. 
− Procapra spp. 
− Pseudois spp. 
− Pseudoryx spp. 

− Addax antilope 
− Impalaer 
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
− Gnuer 
−  
 
 
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
 
 
 
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

− Raphicerus spp. 
− Redunca spp. 
− Rupicapra spp. 
− Saiga spp. 
− Sigmoceros-

Alecelaphus spp. 
− Sylvicapra spp. 
− Taurotragus spp. 
− Tetracerus spp. 
− Tragelaphus spp. 

(including Booce-
rus)  

−  
−  
−  
−  
−  
 
−  
−  
−  
−  
 

  Artiodactyla Cervidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Alces spp. 
− Axis-Hyelaphus 

spp. 
− Blastocerus spp. 
− Capreolus spp. 
− Cervus-Rucervus 

spp. 
− Dama spp. 
− Elaphurus spp. 
− Hippocamelus spp. 
− Hydropotes spp. 
− Mazama spp. 
− Megamuntiacus 

spp. 
− Muntiacus spp. 
− Odocoileus spp. 
 
 
− Ozotoceros spp. 
− Pudu spp. 
− Rangifer spp. 

−  
−  
 
− Sumphjort 
− Rådyr 
−  
 
− Dådyr 
− Davidshjort 
−  
−  
−  
−  
 
− Muntjak 
− Storøret hjort, 

Hvidhale hjort 
(Virginia hjort) 

− Pampashjort 
− Sydlig pudu 
− Rensdyr, Karibu 

  Artiodactyla Giraffidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 

− Giraffa spp. 
− Okapia spp. 

− Giraf 
− Okapi 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

hunde, katte og fritter) 
− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

kendte organer, institutter eller 
centre 

  Artiodactyla Hippopotamidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Hexaprotodon-
Choeropsis spp. 

− Hippopotamus spp. 

− Dværgflodhest 
 
− Flodhest 

  Artiodactyla Moschidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Moschus spp. − Moskushjort 

  Artiodactyla Tayassuidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Catagonus spp. 
− Pecari-Tayassu spp. 

−  
− Halsbåndnavlesvin 

  Artiodactyla Tragulidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Hyemoschus spp. 
− Tragulus-Moschiola 

spp. 

Arter af dværghjorte 

  Carnivora  − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− Canis familiaris 
− Felis catus 
− Mustela putorius fu-

rio 

− Hund 
− Kat 
− Fritte (tamilder) 

  Carnivora excluding 
Canis familiaris, Fe-
lis catus, Mustela 
putorius furio 

 − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

− Carnivora − Alle rovdyr, bortset 
fra hunde, katte og 
fritter (tamildere) 



Side 16/23 

Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 
  Chiroptera  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
flagermus 

  Dasyuromorphia  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
pungrovdyr 

  Dermopterae  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
kaguangere (flyvende 
lemurer) 

  Diprotodontia  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
koalaer, vombatter, 
kænguruer, wallaby'er 

  Hyracoïdae  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
klippegrævlinger 

  Insectivorae  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
insektædere, fx. afri-
kansk pindsvin 

  Lagomorpha  − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

− Oryctolagus cunicu-
lus 

− Otra Lagomorpha 

− Kaniner 
 

− Andre arter høren-
de til Støttetandede, 
fx harer 

  Macroscelidaes  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-  Denne klasse omfatter 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

Springspidsmus 

  Monotremata  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
kloakdyr, fx lang- og 
kortnæbbede myrepind-
svin samt næbdyr 

  Peramelemorphia  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

  

Equidae − 2009/156 AIII Registreret hest 
− 2009/156 Registrerede enhovede 

dyr, enhovede dyr til opdræt og 
som brugsdyr, enhovede slagtedyr 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

 

− Equus burchelli 
− Equus grevyi 
− Equus hemionus 

onager 
− Equus quagga 
− Equus spp. 
 
− Equus zebra 

−  
− Grevyzebra 
− Onagaer 

 
− Quagga 
− Andre arter af 

Equus spp. 
− Zebra 

Rhinocerotidae − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ceratotherium spp. 
− Dicerorhinus spp. 
− Diceros spp. 
− Rhinoceros spp. 

− Hvidt næsehorn 
− Sumatranæsehorn 
− Sort næsehorn 
− Indisk næsehorn og 

javanæsehorn 

  Perissodactyla 

Tapiridae  − Tapirus spp. − Tapirer 
  Pholidota  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
skældyr 

  Pinnipedae  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
Ægte sæler, Øresæler 
(herunder også søløver) 
og Hvalrosser 

  Proboscida Elephantidae − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god- Elephas spp. − Indiske elefanter 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

Loxodonta spp. − Afrikanske elefan-
ter 

  Rodentia  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
Gnavere 

  Scandentia  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
blandt andet 
Træspidsmus 

  Tubilidentae  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
Jordsvin (Tubilidenda-
ta) 

  Xenarthra  − 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

 Denne klasse omfatter 
Gumlere (fx. bæltedyr, 
dovendyr og myreslu-
ger) 

0106 20 - Krybdyr (herunder slanger og skildpadder) 
 

0106 20 00 
Krybdyr 

 Crocodylia 
Rhyncocephalia 
Sauria 
 
 
 
Serpentes 
Testudinata 

 Ikke harmoniserede arter  − Krododiller 
− Tuataraer/broøgler 
− Arter tilhørende 

sub-ordnen Sauria 
(fx firben og visse 
øgler) 

− Slanger 
− Skildpadder 

+ Fugle 
 

0106 31 00 
Rovfugle 

   − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

− Falconiforme 
 
− Strigiforme 

− Dagaktive rovfugle, 
fx ørne og falke 

− Nataktive rovfugle, 
fx ugler 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 
0106 32 00 
Papegøjer 

 Psittaciformes  − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif-
ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

− Agapornis 
− Alisterus 
− Amazona 
− Anodorhynchus 
− Aprosmictus 
− Ara 
− Aratinga 
− Barnardius 
− Bolbopsittacus 
− Bolborhynchus 
− Brotogeris 
− Cacatua 
− Callocephalon 
− Calyptorhynchus 
− Chalcopsitta 
− Charmosyna 
− Conuropsis 
− Cyanoliseus 
− Cyanopsitta 
− Cyanoramphus 
− Cyclopsitta 
− Deroptyus 
− Diopsittaca 
− Eclectus 
− Enicognathus 
− Eolophus 
− Eos 
− Eunymphicus 
− Forpus 
− Geoffroyus 
− Glossopsitta 
− Graydidascalus 

Mange arter af papegø-
jer, parakitter, araer og 
kakaduer 
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Kn-kode 
 

Type Klasse Familie Certifikatmodel Dyreart Dansk navn 

− Guarouba 
− Hapalopsittaca 
− Lathamus 
− Leptosittaca 
− Loriculus 
− Lorius 
− Mascarinus 
− Melopsittacus 
− Micropsitta 
− Myiopsitta 
− Nandayus 
− Nannopsittaca 
− Neophema 
− Neopsephotus 
− Neopsittacus 
− Nestor 
− Northiella 
− Nymphicus 
− Ognorhynchus 
− Oreopsittacus 
− Pezoporus 
− Phigys 
− Pionites 
− Pionopsitta 
− Pionus 
− Platycercus 
− Poicephalus 
− Polytelis 
− Primolius 
− Prioniturus 
− Probosciger 
− Prosopeia 
− Psephotus 
− Pseudeos 
− Psilopsiagon 
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Kn-kode 
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− Psittacella 
− Psittacula 
− Psittaculirostris 
− Psittacus 
− Psitteuteles 
− Psittinus 
− Purpureicephalus 
− Pyrrhura 
− Rhynchopsitt 
− Strigops 
− Tanygnathus 
− Touit 
− Trichoglossus 
− Triclaria 
− Vini 

0106 33 00 
Strudse, 

Emuer 

 Casuariiformes, 
Rheiformes, 
Struthioniformes 

 − 2011/214 Avls- og brugsfjerkræ 
− 2011/214 Daggamle kyllinger 
− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-

kendte organer, institutter eller 
centre 

 

− Casuarius spp. 
− Dromaius spp. 
− Rhea spp. 
− Struthio spp. 

− Kasuarer 
− Emuer 
− Nanduer 
− Strudse 

0106 39 10 
Duer 

   − 2011/214 Fjerkræ til udsætning 
som fjervildt med henblik på gen-
oprettelse af bestanden 

− 2011/214 Fjerkræ, daggamle kyl-
linger og rugeæg i partier på under 
20 stk. (undtagen strudsefugle og 
rugeæg heraf) 

− 2011/214 Slagtefjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Avls- og 

brugsfjerkræ 
− 2011/879 (2009/158) Daggamle 

kyllinger 

− Colombiformes − Duer 

0106 39 80  Otra aves  − 92/65 EI (2012/112) Dyr fra bedrif- − Ansériformes − Andefugle 
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Andre fugle ter (hovdyr, fugle (2), lagomorfer, 
hunde, katte og fritter) 

− 92/65 EIII (2012/112) Dyr fra god-
kendte organer, institutter eller 
centre 

− Ikke harmoniserede arter 

− Apodiformes 
− Apterygiformes 
− Charadriformes 
− Ciconiiformes 
− Coliiformes 
− Columbiformes 
− Coraciiformes 
− Cuculiformes 
− Galliformes 
− Gaviiformes 
− Gruiformes 
− Passériformes 
− Pelécaniformes 
− Piciformes 
− Podicipediformes 
− Procellariiformes 
− Sphenisciformes 
− Strigiformes 
 
 
− Tinamiformes 
− Trogoniformes 

− Sejlere 
− Kiwier 
− Mågevadefugle 
− Storkefugle 
− Musefugle 
− Duefugle 
− Skrigefugle 
− Gøgefugle 
− Hønsefugle 
− Lommer 
− Tranefugle 
− Spurvefugle 
− Årefodede 
− Spættefugle 
− Lappedykkere 
− Stormfugle 
− Pingviner 
− Uglefugle (OBS 

hører til under 0106 
31 00) 

− Tinamuer 
− Trogoner 

+ Insekter 
 

0106 41 00 
Bier 

 Hymenoptera  − 2010/270 (92/65) EII Bier (Apis 
millifera) og humlebier (Bombus 
spp.) 

− Apis millifera 
− Bombus spp. 

− Honningbier 
− Humlebier 

0106 49 00 
Andre insek-

ter 

 Amphibia 
Annelida 
Arachnida 
Insecta excl Apis 
millifera, Bombus 
spp 
Myriapodae 

 − Ikke harmoniserede arter  − Padder 
− Ledorme 
− Spindlere 
− Insekter, bortset fra 

honningbier og 
humlebier 

− Skolopendere og 
tusindben 
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0106 90 - Andre dyr end pattedyr, fugle, krybdyr og Insekter 
 

0106 90 00 
Andre dyr 

 Amphibia 
Annelida 
Arachnida 
Insecta excl Apis 
millifera, Bombus 
spp 
Myriapodae 

 − Ikke harmoniserede arter  − Padder 
− Ledorme 
− Spindlere 
− Insekter, bortset fra 

honningbier og 
humlebier 

− Skolopendere og 
tusindben 

 
 
Listen er under fortsat udarbejdelse. Vær opmærksom på, at flere artsnavne og andre benævnelser kan være stavet forkert. 
Dette vil løbende blive rettet. 


