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Ansøgning om midlertidigt kompetencebevis

jf. § 26, i bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020 om aflivning, herunder slagtning, af dyr. 

Ansøgningen skal sendes til Fødevarestyrelsen, Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N 
eller mail til: koedkontrol@fvst.dk

Undertegnede,

Navn:

Adresse:

Cpr. nr.:

Fødested- og land:

Nationalitet:

E-mail:

Tlf. nr.:

ansøger herved om midlertidigt kompetencebevis vedrørende aflivning af dyr og dermed forbundne
aktiviteter på slagteri. Ansøgningen omfatter:

1. Følgende dyreart(er), (afkryds):
Svin
Kreaturer
Fjerkræ
Får/lam
Geder/kid
Heste
Anden dyreart:

2.
De i aflivningsforordningens artikel 7, stk. 2 nævnte slagteoperationer1, samt udstyr til aflivning af dyr
og dermed forbundne aktiviteter svarende til den/de ovenfor nævnte dyreart(er) og de førnævnte
slagteoperationer.

3. Jeg vedlægger kopi af mit sygesikringsbevis2.

4. Jeg erklærer ved min underskrift nedenfor, at jeg ikke tidligere har fået udstedt et midlertidigt
kompetencebevis med samme anvendelsesområde.

5. Jeg erklærer ved min underskrift nedenfor:

at jeg per den  er tilmeldt kursus til opnåelse af kompetencebevis vedrørende
aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri.

at kurset omfatter følgende dyreart(er): 



Blanket

at kurset afholdes den 

6. Jeg erklærer endvidere på tro og love, jf. § 16 i bekendtgørelsen, ved min underskrift nedenfor, at
jeg ikke har begået en grov overtrædelse af fællesskabsretten3 og/eller den nationale lovgivning4 om
dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for denne ansøgning om et midlertidigt
kompetencebevis.

Sted Dato

Attestation fra arbejdsgiver

jf. § 12 a i bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og
dermed forbundne aktiviteter

Undertegnede arbejdsgiver attesterer herved, at ovennævnte (indføj navn på ansøger):

der har ansøgt om midlertidigt kompetencebevis vedrørende slagteoperationer, i sit arbejde med
aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteriet (indføj navn på slagteriet):

i gyldighedsperioden for det midlertidige kompetencebevis eller indtil denne opnår fornødent
kompetencebevis, skal arbejde i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en anden person, der er i
besiddelse af et kompetencebevis, der er udstedt for den/de aktivitet(er), som ansøger skal udføre i sit
arbejde på slagteriet.

Sted Dato

Underskrift og stempel af arbejdsgiver
(slagteriet):

Navn på underskriver:

Kontaktperson på slagteriet:

Tlf. nr. på slagteriet:

1 Artikel 7, stk. 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet omfatter følgende
slagteoperationer: a) håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse, b) fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning, c) bedøvelse
af dyr, d) vurdering af bedøvelsens virkning, e) ophængning eller ophejsning af levende dyr, f) afblødning af levende dyr og g) slagtning i
overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 4 (slagtning efter religiøse ritualer).

2 For statsborgere fra andre lande end Danmark vedlægges endvidere kopi af relevante sider i ansøgers pas.

3 Ved "fællesskabsretten" forstås EU lovgivning.

4 Ved "national lovgivning" forstås national lovgivning i det land eller de lande hvor du har opholdt dig/arbejdet.
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