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J.nr. 2016-14-33-00106 

Ref. IDKRE 

Dato: 31-08-2016 

Høring over vejledning om transportforordningens anvendelsesområde 

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til vejledning om transportforordningens1 

anvendelsesområde i høring.  

Hensigten med vejledningen er at uddybe Fødevarestyrelsens opfattelse af transport-

forordningens anvendelsesområde, herunder fortolkningen af begrebet ”økonomisk 

virksomhed”.  

Begrebet ”økonomisk virksomhed” er afgørende for, om transport af dyr skal over-

holde transportforordningens krav eller om transporten blot skal overholde dyre-

værnslovens2 krav.    

Vejledningen beskriver overordnet, at:  

- transport i regi af en momsregistreret transportvirksomhed eller transport af 

dyr, der er tilknyttet driften af en momsregistreret virksomhed, er som alt-

overvejende hovedregel omfattet af forordningen,   

- selvom transporten eller dyreholdet ikke sker som led i en kommerciel aktivi-

tet, så kan transporten alligevel være omfattet af begrebet økonomisk virk-

somhed, hvilket blandt andet omfatter almennyttige foreningers transport af 

dyr, som indebærer en modydelse,  

- hvis man holder eller transporterer dyr som en hobbyaktivitet vil transport af 

dyrene som udgangspunkt alene skulle ske i overensstemmelse med dyre-

værnsloven.   

Der henvises til vejledningsteksten for en nærmere beskrivelse af ovenfor nævnte 

hovedregler og de undtagelser, der knytter sig hertil.  

Justitsministeriets vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om Rådets forordning 

(EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og der-

med forbundne aktiviteter m.v. (transportvejledningen) indeholder i pkt. 2.1 en be-

                                                             
1 Rådets forordning (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og der-
med forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 
1255/97. 

2 Lovbekendtgørelse nr, 1019 af 29/06/2016 af dyreværnsloven.  
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skrivelse af transportforordningens anvendelsesområde. Denne vejledning erstatter 

pkt. 2.1 i vejledning nr. 145/2006. 

Udkastet tager udgangspunkt i transportvejledningen og afviger alene på enkelte 

punkter. Det er søgt at skabe mere klarhed i forhold til privatpersoners transport af 

dyr i den udstrækning, forordningens ordlyd tillader det.   

Beskrivelserne i udkastet er vejledende, og en endelig stillingtagen til spørgsmålet om 

transportforordningens anvendelsesområde - herunder definitionen af ”økonomisk 

virksomhed” i forordningens forstand - henhører under domstolene. 

Frist for høringssvar  

Fødevarestyrelsen skal bede om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er styrelsen 

i hænde senest onsdag den 12. oktober 2016. Bemærkningerne bedes sendt til 

14@fvst.dk med kopi til idkre@fsvt.dk og lill@fvst.dk med angivelse af j. nr. 2016-14-

33-00106.   

Fødevarestyrelsen gør for en god ordens skyld opmærksom på, at eventuelle hørings-

svar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på Høringsportalen.    

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Krems 

Fuldmægtig, Dyresundhed  

mailto:14@fvst.dk
mailto:idkre@fsvt.dk
mailto:lill@fvst.dk

