Ansøgning om dispensation fra mærkningsfristen på 20 dage,
for kvæg der afgræsser godkendte naturarealer
Der kan søges om dispensation fra mærkningsfristen på 20 dage såfremt alle, de nedenfor nævnte,
betingelser er opfyldt. Ansøgningen udfyldes og underskrives og sendes sammen med de påkrævede
bilag til Fødevarestyrelsen. En underskrevet græsningsaftale for naturpleje området, samt
dokumentation for areal størrelse skal indsendes sammen med ansøgningen før end
Fødevarestyrelsen kan vurdere, om der kan gives dispensation i det konkrete tilfælde.
Alle disse betingelser skal være opfyldt for at opnå en dispensation:
 Det primære formål med at holde kvæg på området er naturbeskyttelse.
 Området skal være ejet, eller drevet, med naturpleje for øje og afgræsset under godkendt
ordning med henblik på naturpleje.
 Området skal være præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører, at dyrene har
reduceret fysisk kontakt med mennesker.
 Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stræk aggressiv adfærd
ved isætning af øremærker.
 Området skal være minimum 40 ha.
 Der skal være tale om ekstensiv drift, og dyretætheden skal derfor være under 0,5 dyr over 12
mdr. pr. ha.
 Området skal være forsvarligt indhegnet, så umærkede dyr ikke kan passere ud fra området.
 Øremærkerne skal senest isættes, når kalven er 6 måneder gammel. Hvis kalven forlader
området inden den er 6 måneder gammel, skal den mærkes ved denne lejlighed.
 Hvis fristen på 6 måneder ikke overholdes, skal kalv og moder DNA-testes, for at fastlægge
korrekt slægtskab.
 Området skal have et CHR-nummer og besætningen skal tildeles et besætningsnummer.
Årlig kontrol af besætningen
Besætninger med dispensation til at udskyde mærkningsfristen bliver kontrolleret af
Fødevarestyrelsen minimum én gang om året, og besætningsejeren skal betale for kontrollen. Prisen
for kontrollen fremgår af den gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og
levende dyr m.v.
Mærkningsfrist for kalve
Dispensationen indebærer, at kalve der fødes indenfor det godkendte område skal øremærkes senest
6 måneder efter fødslen.
Indberetning til CHR
Fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger skal til stadighed indberettes til CHR og noteres i et
ajourført besætningsregister. Indberetningsfristen til CHR er 7 dage.
NÆSTE SIDE UDFYLDES OG INDSENDES VED ANSØGNING.
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Områdets besætningsnr.:
Områdets adresse:
Ejers adresse:

Ejer af dyrene:
CPR-nr.:
CVR-nr.:
Ejers mobil nr.:
Størrelsen på det ansøgte areal er (ha):
Antal forventede årsdyr på arealet (årsdyr):
Dyretæthed over 12 mdr. pr. ha (årsdyr/ha):

Er området forsvarligt indhegnet, så umærkede dyr ikke kan passere ud fra området:
Er området præget af betydelige naturlige ulemper:

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke:

Bliver området afgræsset under godkendt ordning med naturpleje for øje:

Ja

Nej

Udviser kreaturerne stærk aggressiv adfærd ved isætning af øremærker:

Ja

Nej

Anvendes der DNA-testning inden isætning af øremærker:

Ja

Nej

Hvis ja, hvem har godkendt området til naturpleje:

Underskrevet græsningsaftale for naturpleje området, samt dokumentation for areal
størrelse SKAL medsendes
Dato:

Underskrift:

Blanketten skal underskrives og sendes til: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33,
2600 Glostrup eller online via kontaktformular: fvst.dk/kontakt
Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og
adresse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-,
veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik
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