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Politiets kontrol af dyr under transport

Dyrlægens rolle

Eksempler fra kontrollerne

Omfanget af transporter

Kontrolresultater

Emner :



Politi enheder

Justitsministeriet

AnklagemyndighedenRigspolitiet

12 Politikredse

12 Dyreværnsenheder

3 Specialiseret Dyrevelfærdsenheder

3 Tungvognscentre Dyretransport



Kontrol af: 

•Opfylder transporten kravene i transportforordningen og –bekendtgørelsen

• - Areal, indvendig højde, strøelse

• - transporttid, vanding og fodring

• - transportegnethed, håndtering

• - køretøjer, ledsagedokumenter

• - osv.

Vejkontrol

Dyreværnsloven

Transportregler Fødevareloven

Sporbarhed

Færdselsloven

Teknisk stand

Dimensioner
Godskørselsloven

Tilladelser

Konkurrence

Chauffør

kørekort 

køre/-hviletid

Skatteloven

Afgifter



Vejkontrol

Politi: Sagsbehandler

Embedsdyrlægen:

Sagkyndig bistand

Færdselsstyrelsen:

Kontrol af tunge køretøjer Tv-hold: Valgfrit  Chauffør



• Fælles undervisning/læring med 

henblik på ensartet kontrol

• Halvårlige erfa-møder

• Temadage – bl.a. indblik i forskning på 

transportområdet

Fælles vidensdeling og undervisning



”Økonomisk virksomhed”
Dyreværnslovens § 1

eller

Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 

om beskyttelse af dyr under transport 

og dermed forbundne aktiviteter, 

bekendtgørelse nr. 1729/2006 om 

beskyttelse af dyr under transport og 

dyreværnsloven § 1  



Dyrlægens opgaver ved kontrollerne:

• Transportegnethed

• Arealkrav 

• Ventilation 

• Strøelse

• Adskillelse af umage dyr

• Indvendig højde

• Indretning af køretøjet

• Logbogen /behov for logbog

• Fodring og vandforsyning

• Veterinærfaglig erklæring 



Transport er en belastning for dyrene:

• Dyr er ikke vant til transport (heste og hunde måske undtaget)

• Støj og larm

• Opbremsning, acceleration, sving, ujævn vej

• Begrænset plads

• Begrænset ventilation

• Varme eller kulde

• Sammenblanding af dyr 

• Rangkampe, aggression

• Kønsmodne handyr og hundyr på samme bil

• Ingen flugt muligheder

• Husk !    Dyr tager ikke ”hensyn” til hinanden
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Defekt inventar på køretøj



Manglende strøelse



Manglende indvendig højde på 
transport af smågrise



Manglende højde ved transport af 
kreaturer i 2 etager
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16 timer endnu, før aflæsning i Polen



Uhensigtsmæssig
opbinding
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Manglende højde under 
læsserampe



Gris med brækket tryne .



Vandsystem springer læk når det bliver tændt !



Adgang til drikkevandet.
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Umage dyr



24

Halebid.



Haltheder pga. gamle ledbetændelser



Men!
Det vi ser allermest, er

heldigvis transporter der 
kører helt efter bogen

• ViD-Konference 2019

• Stig Jessen, 

Veterinærrejseholdet



År    2014 2015 2016 2017 2018

Antal kontrollerede transporter 1.095 846 915 891 996

Antal dyr 231.797 259.630 232.836 424.881 343.780

Antal dokumenter 5.118 3.936 4.915 3.612 4.319

Antal transporter med fund af overtrædelser 142 130 119 89 101

Kategori af overtrædelserne og antal fund

Transportegnethed 11 11 3 1 2

Transportpraksis og pladskrav 41 38 19 22 30

Transportmidlers indretning, m.m. 26 32 32 11 13

Vanding og fodring og transport- og hviletid 18 24 16 14 17

Ledsagedokumenter 114 94 107 95 106

Andre overtrædelser 28 28 30 9 22

Total af antal fund 238 227 207 152 190



Forsigtigt gæt på antallet af transporter af dyr i 2018

2018 Transporter pr. uge (50)
Vejkontrollen 

2018

Kvæg 25.000 500 246

Svin 130.000 2.600 508

Kyllinger, høns, kalkuner,

gæs, ænder
25.000 500 23

Heste, får, geder, fisk, 

mink, daggamle kyllinger 

og andre dyr

25.000 5.000 219

I alt 205.000 8.600 996



Påbud om afhjælpningsforanstaltninger, 
som skal sikre dyrenes velfærd

 Udskiftning af fører eller ledsager 

 midlertidig udbedring af transportmidlet med henblik på beskyttelse af dyrene mod 

øjeblikkelige skader

 omladning af hele eller dele af sendingen til et andet transportmiddel

 tilbagesendelse af dyrene til afgangsstedet eller tilladelse til, at de kan fortsætte til 

bestemmelsesstedet ad den mest direkte rute alt efter, hvad der er bedst for dyrenes 

velfærd 

 aflæsning samt passende anbringelse og pasning af dyrene, indtil problemet er løst

Påbud kan gives af både 

politiet og Fødevarestyrelsen 

Politiet kan endvidere tilbageholde et køretøj til 

bøder og sagsomkostninger er betalt, hvis køretøj 

og chauffør ikke er hjemmehørende i Norden
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Tak for opmærksomheden!
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