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J. nr.: 2015-11-60-00115 23-09-2016

Slutrapport for kampagnen

Kontrol af forsendelsestidsangivelse i TRACES -

Skal der være en logbog?

INDLEDNING 

Fødevarestyrelsen har i perioden fra april til juni 2016 gennemført en kontrolkampagne 
om forsendelsestidsangivelse på veterinærcertifikatet i TRACES. Kampagnen har haft 
fokus på veterinærcertifikater, hvor forsendelsestiden var angivet til at være mellem 7,0 
og 7,9 timer.

Ved eksport af dyr skal transportøren medbringe et veterinærcertifikat fra TRACES, der 
udstedes af en embedsdyrlæge forud for forsendelsen. TRACES står for TRAde Control 
and Expert System. Det er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af 
informationer om og udstedelse af certifikater og dokumenter. Denne udstedelse sker i 
forbindelse med samhandel med levende dyr og visse animalske produkter samt ved 
import af levende dyr og animalske produkter.

Den forsendelsestid, der angives i veterinærcertifikatets rubrik I.29 (forventet 
forsendelsestid), skal dække over selve køretiden, tid til aflæsning samt eventuelt tid til 
hvil for dyrene. 

Ved forsendelser over 8 timer af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af 
hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller –svin, skal den person eller virksomhed, 
der organiserer forsendelsen, fremsende en logbog til forudgående kontrol hos EKC 
(EksportKontrolCenteret) senest kl. 8.00 dagen før forsendelsens afgang. Desuden 
gælder der supplerende bestemmelser ved forsendelser, der varer længere end 8 timer. 
Det drejer sig blandt andet om krav til strøelse, areal til dyrene og bilens 
navigationssystem.

EKC foretager den nødvendige forhåndsvalidering for at sikre, at den fremlagte logbog er 
realistisk. På forsendelser under 8 timer er der ikke krav til logbog, og kontrol af 
forsendelsestiden foretages på disse korte ture kun stikprøvevist. Derfor kan forsendelser 
potentielt gennemføres uden en forhåndsvalideret logbog, selv om forsendelsestiden er 
over 8 timer.
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Der har ikke tidligere været lavet kampagne på dette område.

Formålet med kampagnen er at kontrollere om:
 Forsendelsens varighed svarer til den tid, der er angivet i veterinærcertifikatet
 Der skulle have været en logbog indsendt til forudgående kontrol

KONKLUSION 

Fødevarestyrelsen kan ud fra kampagnens resultater konstatere, at 18 % af de 50 
forudgående kontroller af forsendelsestiden efter Fødevarestyrelsens Route Logix 
program ikke kunne gennemføres på under 8 timer. Den transportansvarlige blev vejledt 
om korrekt udfyldelse i veterinærcertifikatet herunder krav om logbog ved transport over 
8 timer.

11 % af de 149 efterfølgende TRACES kontroller blev sanktioneret, idet forsendelserne 
ikke kunne gennemføres på under 8 timer. 

Resultatet af kampagnen viser, at regelefterlevelsen kan forbedres. Det bør derfor 
overvejes, at intensivere kontrollen med eksempelvis faste stikprøvekontroller af 
forsendelser uden logbog. 

RESULTATER.

Der blev i alt gennemført 199 kontroller af veterinærcertifikater. Ud af de 199 
kontrollerede veterinærcertifikater blev der givet vejledning eller sanktion ved 25 
certifikater (13 %). Se tabel 1 side 3.

Der blev foretaget 50 kontroller af tilfældigt udvalgte veterinærcertifikater forud for 
eksport. Af disse kontroller viste 9 (18 %) en køretid på over de tilladte 8 timer i Route 
Logix. De 9 afsendere blev kontaktet og vejledt om gældende lovgivning.

Der blev foretaget 149 kontroller af veterinærcertifikater efter eksporternes 
gennemførelse. Ved disse kontroller blev der givet 12 indskærpelser (8 %). De lå alle 
med en overskridelse af de 8 timer på max 45 minutter. 

 6 indskærpelser blev givet i forbindelse med samkørsel, som gjorde, at ruten blev 
længere (A til B til C) end hvis det var ren A til B, og som derfor krævede ekstra 
tid til aflæsning (2 steder). 

 6 indskærpelser, var alle ture, som i ren køretid (rulletid) i Route Logix var under 
8 timer eller 8 timer, men hvis der skulle tillægges tid til aflæsning, så overskred 
forsendelserne de 8 timer og krævede derfor logbog.

Der blev foretaget 4 politianmeldelser, da transporttiden her var over 8 timer og 45 
minutter. 
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METODE 

Forud for kampagnen har der været afholdt informationsmøde med branchen, og der er 
udsendt nyhedsbrev med information om kampagnen. 

Selve kontrollen blev gennemført i perioden fra 1. april 2016 til 30. juni 2016. Der er 
kontrolleret 50 veterinærcertifikater forud for eksport og 149 veterinærcertifikater efter 
eksportens gennemførelse.

De veterinærcertifikater, som indgik i kontrollen, var udvalgt tilfældigt blandt 
veterinærcertifikater, hvor transporttiden i TRACES var angivet til at vare mellem 7,0 og 
7,9 timer. Hvis der var et veterinærcertifikat, som var en del af en samkørsel, hvortil der 
hørte andre veterinærcertifikater, blev de samhørende veterinærcertifikater ligeledes 
udtrukket og kontrolleret som en del af kampagnen. Undtaget var dog 
veterinærcertifikater, hvortil der allerede var lavet en logbog eller, hvor der i 
veterinærcertifikatet var angivet en forsendelsestid på under 7,0 timer.

Samtlige 199 kontrollerede veterinærcertifikater har fået turen kontrolleret via Route 
Logix. Der blev kun regnet på køretiden i ren køretid (rulletid) fra A til B plus tid til 
aflæsning, som er fastsat til 30 minutter. Ved samkørsel mellem flere certifikater blev 
turen dog kontrolleret fra A til B til C samt tillagt 30 minutter pr. aflæsningssted.

TABELLER OG FIGURER

Tabel 1. Resultater fra kampagnen
Anmærkninger ved veterinærcertifikatkontrollen 

Kontroltype Antal kontroller Antal kontroller 
med vejledning

Antal kontroller 
med 

indskærpelse
Antal kontroller 

med 
politianmeldelse

Forud for forsendelsen 50 9 0 0
Efter forsendelsen 149 0 12 4
I alt 199 9 12 4
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