
J.nr. 2020-15-31-00167 

Udkast af 29. juni 2020  

Modernisering af lovgivningen på dyrevelfærdsområdet 

Udkast til bekendtgørelse om halekupering, kastration og afhorning af visse dyr 

 

Moderniseringen indebærer bl.a., at der for hver dyreart foretages en sammenskrivning af lov(e) og bekendtgørelser gældende for dyrearten.  

 

Dyreart: Visse dyr 

Lov(e) og bekendtgørelse(r), der sammenskrives:  

 Bekendtgørelse nr. 1402 af 27. november 2018 om halekupering og kastration af dyr 

 Bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr 

  

Titelnote i udkast til ny bekendtgørelse Titelnote i nuværende bekendtgørelse (Bkg. 1402/2018) 

Ingen titelnote.  

[Bestemmelser i bkg 1402/2018, der gennemførte rådets direktiv 2008/120/EF, er overført til udkast til 
bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise.] 

Bkg 1402/2018 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 
2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, EF-Tidende 2009, nr. L 47, side 5. 

 

 

 

Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

 I medfør af § 27, stk. 3 og 4, og § 

58, stk. 8, i lov nr. 133 af 25. februar 

2020 om dyrevelfærd 

(dyrevelfærdsloven) fastsættes efter 

bemyndigelse i henhold til § xx i 

bekendtgørelse nr. xx af xx,xx xxxx 

om Fødevarestyrelsens opgaver og 

beføjelser: 

 

 

 

    

 

Anvendelsesområde  

 

     

§ 1. Denne bekendtgørelse finder 

anvendelse på alle dyr bortset fra dyr, 

der er omfattet af følgende 

bekendtgørelser: 

1) Bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige 

mindstekrav til hold af grise. 

2) Bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige 

mindstekrav til hold af heste. 

3) Bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige 

mindstekrav til hold af hunde. 

Ikke relevant 
   

Ny bestemmelse som konsekvens 

af, at en række bestemmelser er 

flyttet til artsspecifikke 

bekendtgørelser  
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

4) Bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige 

mindstekrav til hold af kvæg. 

 

 

Halekupering 

 Bkg nr. 1402/2018 

Kapitel 1 

Halekupering 

 

   

§ 2. (Stk. 1) Dyr må kun 

halekuperes, hvis det konkret er 

påkrævet af veterinære hensyn. Dyret 

skal bedøves, inden kuperingen 

foretages. Halekupering af dyr skal 

altid foretages af en dyrlæge, jf. dog 

§ 3, stk. 2. 

 

 

 

§ 27, stk. 3 (regler om 

halekupering)  

 

§ 27, 4 (Regler om, at visse typer 

operative indgreb kun må 

foretages af en dyrlæge) 

Bkg nr. 1402/2018 

§ 1. Dyr må kun halekuperes, hvis det 

konkret er påkrævet af veterinære 

hensyn. Dyret skal bedøves, inden 

kuperingen foretages. 

 

§ 2. Halekupering af dyr skal altid 

foretages af en dyrlæge, medmindre 

andet følger af § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 

3. 

  
Sammenskrivning af § 1, stk. 1, og 

§ 2 i bkg. 1402/2018 

§ 2.  

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 

må lam halekuperes i 

overensstemmelse med § 3. 

 

 

 

§ 27, stk. 3 (regler om 

halekupering) 

Bkg nr. 1402/2018 

§ 1. Stk. 2. Får og svin må dog 

herudover halekuperes i 

overensstemmelse med §§ 3-5. 

  
Fra den gældende bestemmelse 

udgår ”svin”, da bestemmelser om 

grise overføres til bekendtgørelse 

om dyrevelfærdsmæssige 

mindstekrav til hold af grise. 

 

 

 

 

 

 

 Bkg nr. 1402/2018 

§ 1. Stk. 3. Hunde må desuden 

halekuperes i overensstemmelse med 

bekendtgørelse om halekupering af visse 

hunderacer, men hunden skal bedøves, 

inden kuperingen foretages.  

  
Videreføres ikke her.  

Bestemmelsen overføres til ny 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af hunde. 

§ 3. (Stk. 1) Lam kan halekuperes 

ved anvendelse af elastrator, hvis det 

sker inden for dyrets 2.-7. levedøgn. 

Den tilbageværende halestump skal 

kunne dække anus og vulva. 

 

§ 27, stk. 3 (regler om 

halekupering) 

Bkg nr. 1402/2018 

§ 3. Lam kan halekuperes ved 

anvendelse af elastrator, hvis det sker 

inden for dyrets 2.-7. levedøgn. Den 

tilbageværende halestump skal kunne 

dække anus og vulva. 

   

§ 3. 

Stk. 2. Halekupering efter stk. 1 kan 

foretages af den, der er ansvarlig for 

lammet, uden forudgående bedøvelse 

af lammet. 

 

 

§ 27, stk. 3 (regler om 

halekupering) 

Bkg nr. 1402/2018  

§ 3. Stk. 2. Halekupering efter stk. 1, 

kan foretages af producenten uden 

forudgående bedøvelse af lammet. 

 

  Sproglig modernisering –  

”producenten” er ændret til ”den, 

der er ansvarlig for” dyret/lammet. 

 

 

 Bkg nr. 1402/2018  

 § 4. Svin må ikke halekuperes 

rutinemæssigt. 

  Den gældende § 4 i bkg. nr. 

1402/2018 videreføres ikke her. 

Hele paragraffen overføres til 

bekendtgørelse om 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

  Stk. 2. Pattegrise kan halekuperes 

inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der 

er skriftlig dokumentation for, at der er 

sket skader på haler (halebid), jf. dog § 

5, stk. 1. Besætningsejeren skal på 

forlangende forevise Fødevarestyrelsen 

den skriftlige dokumentation i 1. pkt. 

Halen skal kuperes mindst muligt, og der 

må højst kuperes op til halvdelen af den. 

Den skriftlige dokumentation, jf. 1. pkt., 

skal indeholde oplysninger om 

1) hvornår halebid er forekommet, 

2) andelen af grise eller stier, hvor der 

er konstateret halebid, og 

3) alvoren af skader på haler som 

følge af halebidning. 

  Stk. 3. Halekupering efter stk. 2, kan 

foretages uden forudgående bedøvelse 

af pattegrisen, hvis halekuperingen 

foretages af en dyrlæge eller en person, 

der er uddannet heri, og som har 

erfaring med at halekupere pattegrise 

med passende midler og under 

hygiejniske forhold. 

  Stk. 4. Foretages halekupering, jf. § 1, 

stk. 1, efter pattegrisens 4 første 

levedøgn, skal dyret gives 

længerevarende smertebehandling. 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 

 

 

 

 Bkg nr. 1402/2018  

 § 5. Inden halekupering foretages, jf. § 

4, stk. 2, skal der være forsøgt 

foranstaltninger for at forhindre 

halebidning under hensyntagen til 

miljøet og belægningsgraden. De 

relevante foranstaltninger skal 

identificeres ved hjælp af en 

risikovurdering. Den 

besætningsansvarlige har ansvaret for, 

at der foretages en risikovurdering, der 

skal være skriftlig, og som afspejler 

aktuelle forhold i besætningen. 

Risikovurderingen skal indeholde de 

elementer, der fremgår af bilag 1, nr. 1. 

  Stk. 2. Med afsæt i risikovurderingen 

har den besætningsansvarlig ansvar for, 

at der udarbejdes en handlingsplan med 

det indhold, som fremgår af bilag 1, nr. 

2, litra a eller b. Utilstrækkelige 

staldforhold eller driftsledelsessystemer 

skal ændres. Forhold, der ikke ændres 

straks, skal fremgå af handlingsplanen, 

jf. bilag 1, nr. 2, litra a, med en rimelig 

  Den gældende § 5 i bkg. nr. 

1402/2018 videreføres ikke her. 

Hele paragraffen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

frist for udbedring. Utilstrækkelige 

staldforhold, der nødvendiggør en 

bygningsmæssig ændring, herunder 

ændring af gulvudformning, fodrings- 

eller ventilationssystem, skal i 

handlingsplanen angives med en rimelig 

frist for udbedringen, der fastsættes ud 

fra bygningens eller inventarets alder og 

tilstand. 

  Stk. 3. Kravet om risikovurdering og 

handlingsplan gælder både den 

besætning, hvori pattegrisene fødes og 

halekuperes (afsenderbesætningen), og 

den besætning, hvortil disse grise senere 

måtte blive afsat eller på anden måde 

overdraget (modtagerbesætningen). 

  Stk. 4. Afsender- og 

modtagerbesætningen skal på 

forlangende forevise Fødevarestyrelsen 

risikovurderingen og handlingsplanen. 

  Stk. 5. Hvis modtagerbesætningen 

ønsker at modtage halekuperede grise, 

skal modtagerbesætningen over for 

afsenderbesætningen skriftligt 

dokumentere, at det er nødvendigt at 

modtage halekuperede grise. Når 

halekuperede grise afsættes, skal 

afsenderbesætningen have skriftlig 

dokumentation fra modtagerbesætninger 

for, at det er nødvendigt at halekupere 

grise af hensyn til forholdene i 

modtagerbesætningen. 

  Stk. 6. Afsender- og 

modtagerbesætningen skal på 

forlangende forevise Fødevarestyrelsen 

dokumentationen nævnt i stk. 5. 

 

 

Kastration 

 Bkg nr. 1402/2018 

Kapitel 2 

Kastration 

   

§ 4. Dyr må kun kastreres, hvis dyret 

er bedøvet, inden kastrationen 

foretages. 

 

§ 27, stk. 3 (regler om kastration) Bkg nr. 1402/2018 

§ 6. Dyr må kun kastreres, hvis dyret er 

bedøvet, inden kastrationen foretages. 

   

 

 

 Bkg nr. 1402/2018 

§ 6. Stk. 2. Svin må dog herudover 

kastreres i overensstemmelse med § 8. 

  Den gældende § 6, stk. 2, i bkg. 

nr. 1402/2018 videreføres ikke 

her. 

Bestemmelsen overføres til 

bekendtgørelse om 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 

§ 5. Kastration af dyr skal altid 

foretages af en dyrlæge, jf. dog § 6. 

 

 

§ 27, stk. 4 (Regler om, at visse 

typer operative indgreb kun må 

foretages af en dyrlæge) 

Bkg nr. 1402/2018 

§ 7. Kastration af dyr skal altid foretages 

af en dyrlæge, medmindre andet følger 

af § 8, stk. 1, § 8, stk. 2, eller § 9, stk. 

1. 

 

   

 

  Bkg nr. 1402/2018 

  § 8. Kastration af pattegrise kan 

foretages uden forudgående bedøvelse 

af pattegrisen, hvis det sker så tidligt 

som muligt inden for dyrets 2.-7. 

levedøgn, og hvis dyret gives 

længerevarende smertebehandling. 

Kastration må kun foretages af en 

dyrlæge eller en person, der er uddannet 

heri, og som har erfaring med at 

kastrere pattegrise med passende midler 

og under hygiejniske forhold. 

  Stk. 2. Kastration af pattegrise med 

forudgående lokalbedøvelse inden for 

dyrets 2. –7. levedøgn kan foretages af 

en person, der er uddannet heri og som 

har erfaring med at kastrere pattegrise 

med passende midler og under 

hygiejniske forhold. Personen skal 

endvidere opfylde betingelserne for at 

indgive lægemidler i § 7, stk. 2, og § 9, 

stk. 4, i bekendtgørelse om dyreejeres 

anvendelse af lægemidler til dyr samt 

offentlig kontrol og 

fødevarevirksomheders egenkontrol med 

restkoncentrationer. Dyret skal tillige 

gives længerevarende smertebehandling. 

  Stk. 3. Kastration ved overrivning af 

væv må ikke foretages. 

  Stk. 4. Foretages kastration efter 

pattegrisens 7 første levedøgn, skal 

dyret gives længerevarende 

smertebehandling. 

  
Den gældende § 8 i bkg. nr. 

1402/2018 videreføres ikke her. 

Hele paragraffen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 

 

§ 6. Kastration af lam og gedekid kan 

foretages af den, der er ansvarlig for 

dyrene, ved anvendelse af klemning 

og elastrator i kombination, hvis 

1) det sker inden for dyrets første 4 

leveuger, og 

§ 27, stk. 3 (regler om kastration) Bkg nr. 1402/2018 

§ 9. Kastration af lam og gedekid kan 

foretages af producenten ved anvendelse 

af klemning og elastrator i kombination, 

hvis 

1) det sker inden for dyrets første 4 

leveuger, og 

  
Sproglig modernisering – 

”producenten” ændres til ”den, der 

er ansvarlig for” dyrene. 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

2) en dyrlæge forinden kastrationen 

har lagt en lokalbedøvelse på 

dyret. 

2) en dyrlæge forinden kastrationen 

har lagt en lokalbedøvelse på dyret. 

  Bkg nr. 1402/2018 

  § 10. Kalve kan kastreres ved 

anvendelse af en burdizzotang, hvis 

1) det sker inden for dyrets første 4 

leveuger, 

2) dyrlægen forinden kastrationen har 

lagt en lokalbedøvelse på dyret, og 

3) dyret gives længerevarende 

smertebehandling. 

  Stk. 2. Foretages kastration efter 

kalvens første 4 leveuger, skal det ske 

kirurgisk, og dyret skal gives 

længerevarende smertebehandling. 

  Den gældende § 10 i bkg. nr. 

1402/2018 videreføres ikke her. 

Hele paragraffen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af kvæg.  

 

Afhorning  

    
Ny overskrift – ingen 

kapiteloverskrift i bkg om 

afhorning af dyr. 

 § 7. Dyr må kun afhornes, hvis dyret 

er bedøvet, inden afhorning foretages. 

Afhorning af dyr må kun foretages af 

en dyrlæge.  

 

§ 27, stk. 3 (regler om afhorning) 

og stk. 4 (regler om, at visse typer 

operative indgreb kun må 

foretages af en dyrlæge) 

Bkg. nr. 828/1997 

§ 1. Afhorning af dyr må kun foretages 

af en dyrlæge under anvendelse af 

bedøvelse. 

  Sproglig ændring for at præcisere, 

at det er dyret og ikke dyrlægen, 

der skal være bedøvet. 

  Bkg. nr. 828/1997 

§ 1. Stk. 2. Afhorning af kalve, som er 

under 3 måneder gamle, kan foretages 

af producenten, såfremt bedøvelse af 

den enkelte kalv er foretaget af en 

dyrlæge umiddelbart forud for 

afhorningen. 

  
Den gældende § 1, stk. 2, i bkg. 

nr. 828/1997 videreføres ikke her. 

Bestemmelsen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af kvæg.  

  Bkg. nr. 828/1997 

§ 2. Ved afhorning af kalve under 3 

måneder skal følgende regler iagttages:  

1) Der må ved indgrebet kun anvendes 

el- eller gasopvarmede brændjern. 

Brændjernene skal kunne opvarmes 

til mindst 600 grader C og skal 

kunne holde denne temperatur 

under hele afhorningsprocessen. El-

opvarmede brændjern skal opfylde 

de sikkerhedskrav, der er fastsat i 

stærkstrømslovgivningen. 

2) Hårene omkring hornanlægget 

afklippes før brændingen, og 

såfremt hornanlægget er længere 

end ca. 1 cm, afskæres dette med 

  
Den gældende § 2 i bkg. nr. 

828/1997 videreføres ikke her. 

Hele paragraffen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af kvæg.  
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

en kniv umiddelbart før 

brændingen.  

3) Dyret skal fastholdes således, at 

hovedet ikke kan bevæges under 

brændingen.  

4) Brændingen skal foretages på et 

hornanlæg ad gangen og skal 

gennemføres uden afbrydelser så 

hurtigt som muligt og være 

tilendebragt inden for ca. 20 

sekunder pr. hornanlæg. Der må 

ikke brændes flere gange på hvert 

hornanlæg.  

5) Mellem brænding af hvert 

hornanlæg renses brændjernet for 

slagger ved hjælp af en stålbørste.  

6) Den, der betjener et elektrisk 

brændjern, skal være bekendt med 

bestemmelserne i ellovgivningen om 

anvendelse og kontrol af elektrisk 

håndværktøj og kravene til 

beskyttelse mod indirekte berøring 

f.eks. ved anvendelse af 

fejlstrømsafbryder eller lignende.  

§ 8. Afhorning af dyr ved anvendelse 

af ætsende stoffer, gummibånd, 

elastratorer og lignende er forbudt. 

§ 27, stk. 3 (regler om afhorning) Bkg. nr. 828/1997 

§ 3. Afhorning af dyr ved anvendelse af 

ætsende stoffer, gummibånd, 

elastratorer og lignende er forbudt. 

 

   

 

Straf  

 Bkg. nr. 1402/2018 

Kapitel 3 

Straf 

   

§ 9. (Stk. 1) Med bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder straffes den, der 

overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, 

eller §§ 4-8, medmindre højere straf 

er forskyldt efter anden lovgivning.  

 

§ 58, stk. 8 (straf) Bkg. nr. 1402/2018 

§ 11. Overtrædelse af §§ 1-10 straffes 

med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, 

medmindre højere straf er forskyldt efter 

den øvrige lovgivning. 

 

Bkg nr. 828/1997 

§ 4. overtrædelse af denne 

bekendtgørelse straffes med bøde eller 

hæfte , for så vidt højere straf ikke er 

forskyldt efter anden lovgivning. 

   

§ 9.  

Stk. 2. Ved udmåling af straf efter 

stk. 1 anses det som en skærpende 

omstændighed, hvis overtrædelsen er 

begået i forbindelse med udøvelse af 

 
   

Svarer til dyrevelfærdslovens § 58, 

stk. 12, 1. pkt. 
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Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i DVL 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant 

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

erhverv, jf. § 58, stk. 12, 1. pkt., i 

dyrevelfærdsloven. 

§ 9.  

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber 

mv. (juridiske personer) strafansvar 

efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

 Bkg. nr. 1402/2018 

§ 11. Stk. 2. Der kan pålægges 

selskaber mv. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i straffelovens 

5. kapitel. 

  
Citering af dyrevelfærdslovens § 

58, stk. 13. 

 

Ikrafttræden  

 Bkg. nr. 1402/2018 

Kapitel 4 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

  Overskriften er justeret, da 

overgangsbestemmelserne 

overføres til bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 

§ 10. (Stk. 1) Bekendtgørelsen 

træder i kraft den 1. januar 2021. 

 

N/A Bkg. nr. 1402/2018 

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. januar 2019. 

 

Bkg nr. 828/1997 

§ 5. stk. 1. bekendtgørelsen træder i 

kraft den 15. november 1997. 

  
Forventet ikrafttrædelsestidspunkt. 

§ 10.  

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser 

ophæves: 

1) Bekendtgørelse nr. 1402 af 27. 

november 2018 om halekupering 

og kastration af dyr og  

2) Bekendtgørelse nr. 828 af 7. 

november 1997 om afhorning af 

dyr. 

N/A Bkg. nr. 1402/2018 

§ 12. Stk. 2. Kravet om risikovurdering 

og handlingsplan i § 5, stk. 1, 2.-4. pkt., 

og stk. 2-4, har virkning fra den 1. april 

2019. Kravet i § 5, stk. 5 og 6, om 

dokumentation for nødvendigheden af at 

modtage halekuperede grise, har 

virkning fra den 1. juli 2019. 

 

  
§ 12, stk. 2, i bkg. nr. 1402/2018 

videreføres ikke her.  

Bestemmelsen overføres til 

bekendtgørelse om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

til hold af grise. 

 

 


