
Nedenstående er et uddrag af Fødevarestyrelsen information i relation til 

databeskyttelsesforordningen. Informationen sendes via e-Boks til alle, der lader 

sig registrere med et dyrehold i CHR: 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere  

Oplysningerne i CHR er offentlige tilgængelige, og enhver har adgang til at få oplysninger fra registret.  

Det fremgår af § 6 i lov om hold af dyr. Oplysningerne i CHR vises på hjemmesiden chr.fvst.dk.  

Herudover videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:  

• CGI, der driver, vedligeholder og videreudvikler CHR, herunder VetStat, VetReg og Zoonoseregistret på 

vegne af Fødevarestyrelsen.  

• Landbrug & Fødevarer, Seges, der bistår Fødevarestyrelsen ved administrationen af CHR og 

handlingsplanen for Salmonella Dublin i kvæg. Seges modtager også oplysninger om medicinforbrug med 

henblik på brug i managementsystemer for besætningsejere med kvæg, får og geder.  

• Landbrug & Fødevarer, Danske Æg, som bistår Fødevarestyrelsen ved administration af handlingsplanerne 

for salmonella og i forbindelse med overvågning for fugleinfluenza.  

• SAS Institute, som vedligeholder og videreudvikler Fjerkrædatabasen på vegne af Landbrug & Fødevarer, 

Danske Æg.  

• Andre offentlige myndigheder og institutioner, der efter anmodning fremsætter ønske om udtræk af 

data, fx Danmarks Statistik, Landbrugsstyrelsen og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Data kan også 

videregives til andre institutioner som følge af myndighedsaftale mellem Fødevarestyrelsen og pågældende 

institutioner. Det drejer sig om Dansk Veterinær Konsortium under Statens Serum Institut (SSI) og 

Københavns Universitet (KU).  

• EU Kommissionen i forbindelse med afrapportering af overvågning for fugleinfluenza ved et positivt 

laboratorieresultat.  

• Private virksomheder, der fremsætter ønske om udtræk af data fra CHR.  

• Din dyrlæge har, direkte i VetStat (kræver login) eller via landbrugsindberetning.dk (kræver login), til 

enhver tid adgang til oplysninger om medicin anvendt til dine husdyr. I VetReg (kræver login) kan dyrlægen 

se oplysninger om dine sundhedsrådgivningsaftaler.  

• Oplysninger registreret i VetStat om brug af medicin er underlagt Miljøoplysningsloven, hvilket betyder, 

at offentligheden kan søge om aktindsigt og derved få adgang til dine oplysninger. 

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra  

Dine personoplysninger stammer hovedsageligt fra dine egne indberetninger til CHR eller andre 

indberetteres registreringer i CHR. Det sidste er fx tilfældet, hvor flytning af dyr til/fra din besætning 

indberettes af afsenderen/modtageren af dyrene.  



Hvis du køber øremærker og chip, registrerer sælgeren af øremærkerne og chippene i CHR, at disse 

produkter er solgt til din besætning.  

Hvis du tatoverer dine slagtesvin, modtager Fødevarestyrelsen besked fra slagterierne om udleverede 

tatoveringsnumre.  

I forhold til registrering af medicinforbrug i VetStat stammer dine oplysninger hovedsageligt fra apoteker, 

dyrlæger og grovvarevirksomheder. Registreringen sker enten direkte i VetStat eller via Landbrug & 

Fødevarer, Seges.  

Hvis du indgår en sundhedsrådgivningsaftale med din dyrlæge, er dyrlægen forpligtet til at registrere 

aftalen i VetReg. I den forbindelse indgår oplysninger fra CHR i registreringen, for at aftalens betingelser 

kan specificeres, og kontrol med overholdelse af aftalens betingelser kan gennemføres.  

Oplysninger om salmonella i kvægbesætninger modtager styrelsen fra Landbrug & Fødevarer, Seges, 

ligesom der modtages kødsaftdata fra svineslagterierne.  

Desuden modtager Fødevarestyrelsen oplysninger fra laboratorier om resultater af undersøgelser for 

husdyrsygdomme.  

Oplysninger om salmonella og fugleinfluenza i fjerkræbesætninger modtager Fødevarestyrelsen fra dig og 

fra laboratorier. Oplysningerne registreres i Fjerkrædatabasen, som administreres af Landbrug og 

Fødevarer, Danske Æg.  

Ved registrering af din besætning i CHR har du oplyst CVR- eller CPR-nr. Tilhørende oplysninger, som fx 

navn, adresse og reklamebeskyttelse, henter Fødevarestyrelsen fra andre offentlige kilder.  

Fødevarestyrelsen registrerer også fra anden offentlig kilde i hvilken kommune, din besætning er placeret, 

og om du er fritaget fra at modtage digital post.  

Endelig modtager Fødevarestyrelsen information fra Landbrugsstyrelsen om, hvorvidt din besætning er 

økologisk.  

Herudover registrerer Fødevarestyrelsen data om din besætning i CHR som fx geografiske koordinater og 

sundhedsforhold bl.a. salmonella hos svin. 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger  

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.  

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at oplysningerne gemmes, så længe det er relevant i 

forhold til sporing af husdyrsygdomme. Nogle sygdomme, som fx BSE, har en meget lang inkubationstid, 

hvorfor det vil være nødvendigt at gemme oplysningerne i adskillige år.  

Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er 

tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen.  

I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier. 


