
Version 20.04.2021 

Kompetencebevis 

Jf. §25 i bekendtgørelse. nr. 1751 af 30. november 2020 om aflivning, herunder slagtning, af dyr.

1. Det attesteres herved, at

Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato:  

Fødested- og land: 

Nationalitet:  

har bestået afsluttende prøve den  i forbindelse med kursus vedrørende aflivning 

af dyr og dermed forbundne aktiviteter. 

2. Det attesteres, at kompetencebeviset gælder for følgende dyreart/arter og følgende aflivningsudstyr
(afkryds):

Dyreart/Aflivnings-
metode 

Boltpistol Elektrisk 
strøm 

Elektrisk 
strøm/vandbad 

Skydevåben 
med skarp 
ammunition 

Gas Slag i 
hovedet 

Dislokation 

Svin 
Kreaturer 
Fjerkræ 
Får/lam 
Geder/kid 
Heste 
Kaniner 
Anden/andre 
dyreart(er)(angiv 
dyreart) 

3. Det attesteres, at kompetencebeviset gælder for de i forordningens artikel 7, stk. 2, nævnte
slagteoperationer1.

4. Det attesteres, at kompetencebeviset gælder for følgende udstyr:



udstyr til fremdrivning af dyr, fastholdelsesudstyr, bedøvelsesudstyr og udstyr til afblødning, iforhold til de 
ovenfor nævnte slagteoperationer og i forhold til den/de dyreart(er) kompetencebevisetomfatter. 

Udsteder af kompetencebeviset: 

Dato og sted: 

Navn: 

Adresse: 

Telefon og email: 

Udsteders underskrift og stempel: 

Kursusdeltagers underskrift

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 (rituel religiøs slagtning). 

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

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Ledelsessekretariat/FVST_Databeskyttelsespolitik.pdf
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