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Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig handel med og opdræt af 
dyr, drift af dyrepensioner eller dyreinternater samt formidling af dyr 
 jf. Dyreværnsloven §18 samt Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt 

hundepensioner og hundeinternater 

Undertegnede: 

Navn (ejer) 

Adresse 

Postnr.:  By: 

Telefon: Mail: 

Ønsker at søge om Fødevarestyrelsens tilladelse til at drive: 
(sæt evt. flere krydser) 

Hundeopdræt Erhvervsmæssig 
handel med 
hunde 

Hundeinternat Hundepension Formidling 
af dyr 

Dyrepension Dyreinternat 

Erhvervsmæssigt opdræt af hunde: Opdræt, hvor der med tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.         
Erhvervsmæssig handel med hunde: Anskaffelse af hunde med videresalg for øje. Herunder også import og handel med gadehunde         
Internat: Afhændelse af familiehunde med oprindelse i Danmark         
Hundepension: Virksomhed, der passer anden mands  hund mod betaling i kortere eller længere tid. Erhvervsmæssig kun ved fire eller 
flere hunde ad gangen         
Formidling af dyr (herunder hunde): En virksomhed eller personer, der jævnligt foranstalter kontakt mellem køber og sælger af dyr 
(dyrene opholder sig på intet tidspunkt i virksomheden)         
Dyrepension: Virksomhed, der passer anden mands  dyr (andre end hunde) mod betaling i kortere eller længere tid.         
Dyreinternat: Afhændelse af andre dyr end hunde med oprindelse i Danmark

Virksomhedens navn og adresse:: 

Navn (virksomhedens): 

Virksomhedens adresse: 

Telefon: CVR nr: 

Mail: 

Web: Facebook: 
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Formidling af hunde                   I alt formidling af ca. _______ dyr pr. år 
 
 
 
Tilsynsførende dyrlæge ved det erhvervsmæssige hundehold/pension/internat: 
 
Navn    Evt. autorisationsnummer   
 
Evt. Klinik        
  
Adresse    Postnr:           By:   
 
 
Den tilsynsførende dyrlæge skal aflægge 2 årlige tilsyn med aktiviteterne.  
Disse tilsyn skal kunne dokumenteres. 
 
 

B udfyldes særligt for virksomheder, der omfatter andre dyr end hunde 
 
 
Pensionat  
Pension for maksimalt   Katte 
Pension for maksimalt   Andre dyr (Kaniner, gnavere, krybdyr, fugle)  
  Antal 
 
 
Internat 
Internat for maksimalt   Katte samtidig  
Internat for maksimalt   Andre dyr (Kaniner, gnavere, krybdyr, fugle)  
  Antal 
 
I alt formidling af ca.  dyr pr. år 
 
 
Formidling af dyr 
 
I alt formidling af ca.  dyr pr. år 
 
 
Ansøgningen skal vedlægges beskrivelse af placeringen og konstruktionen af virksomhedens byg-
ninger samt lokaleroversigtstegning over virksomhedens enkelte dele, målfaste tegninger over 
dyrenes opholdsrum samt dokumentation for gennemført uddannelse, jf. bkg 132 af 26. februar 
2018 
 
Dato  Sted  Underskrift    
 
Blanketten skal underskrives og sendes til:  
Fødevarestyrelsen, stationsparken 31, 2600 Glostrup  
eller via www.fvst.dk/kontakt 
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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 da-
tabeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik 




