GENERELLE BETINGELSER FOR INDFØRSEL AF DYR
FRA EU, NORGE OG SCHWEIZ
(Gælder ikke for ikke-kommercielle selskabsdyr)

Registrering
Forud for indførsel af dyr skal importøren registreres i Fødevarestyrelsen. Ansøgning om registrering skal
sendes til den lokale fødevareregion, hvori importøren har firmaadresse. En importør anses først som
registreret, når importøren har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå fra fødevareregionen.
Det skal klart fremgå af ansøgningen:
- Hvilken dyreart, der ønskes indført.
- Hvilket afsenderland dyrearten indføres fra.
Det skal bemærkes, at den enkelte ansøgning kan omfatte flere dyrearter og flere afsenderlande.
Ovenstående gælder ikke ved indførsel af/rejse med selskabsdyr 1 , der ledsager deres ejer eller en fysisk
person, som på ejerens vegne har ansvaret for dem under transporten, og som ikke er bestemt til at være
genstand for salg eller overdragelse af ejendomsretten.
Oplysninger om fødevareregionerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.
Anmeldelse og dokumentation
Mindst én arbejdsdag før forventet ankomst af indførslen af dyr, skal der sendes en skriftligt
forhåndsanmeldelse til fødevareregionen for modtageradressen. Forhåndsanmeldelsen skal indeholde
oplysninger om dyrenes art og antal, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse, forventet
ankomststidspunkt og evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge.
Som registreret importør skal man føre optegnelser over indførsler med angivelse af:
• Dato
• Antal
• Dyreart
• Afsender
• Afsendelsessted
• Oprindelsesbesætning
• Modtager
• Bestemmelsessted
Importøren skal opbevare de ovenfor anførte optegnelser i mindst fem år og de skal på forlangende forevises
Fødevarestyrelsen.
TRACES
Importøren skal forud for første indførsel oprettes i TRACES, som er EU Kommissionens elektroniske
sporingssystem. Oprettelsen kan foretages af importøren selv via TRACES hjemmeside:
https://sanco.cec.eu.int/traces/, eller ske ved henvendelse til den lokale fødevareregion.

1

Ved selskabsdyr forstås dyr af følgende arter: hunde, katte, fritter, hvirvelløse dyr (bortset fra bier og skaldyr), tropiske akvariefisk, padder, krybdyr, alle arter af fugle bortset fra fjerkræ, samt gnavere og tamkaniner, der ledsager deres
ejere, jf. forordning (EF) 998/2003.
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Indførselsbetingelser
Ved indførsel af dyr fra EU og Norge skal dyrene opfylde de til enhver tid gældende dyresundhedsmæssige
betingelser for samhandel og ledsages af et veterinært sundhedscertifikat. Som udgangspunkt findes certifikatet i TRACES. Det er de veterinære myndigheder i afsenderlandet, som udsteder certifikatet.
Foruden disse generelle betingelser, samt de dyresundhedsmæssige betingelser, som fremgår af sundhedscertifikatet, kan der findes specifikke betingelser for de enkelte dyrearter, som ligeledes skal overholdes i forbindelse med indførslen.
Betingelser for indførsel af dyr til Danmark fra EU og Norge kan eventuelt findes i Fødevarestyrelsens
Certifikatdatabase: https://www.foedevarestyrelsen.dk/ImportEksport/Certifikatdatabasen/forside.htm.
Såfremt disse ikke forefindes, skal der rettes kontakt til den lokale fødevareregion for modtageradressen.
Det skal pointeres, at dyret ved afrejse ikke må vise tegn på sygdom, og dyret selv og det området dyret
stammer fra må ikke af de lokale veterinære myndigheder være underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner i forhold til anmeldepligtige sygdomme, som dyret er modtagelig overfor.
Veterinærkontrol
Fødevarestyrelsen skal til enhver tid have adgang til at foretage veterinærkontrol af dyrene, herunder adgang
til at udtage prøver. Fødevarestyrelsen kan også foretage kontrol under dyrenes transport.
Generelt
Inden der foretages opdeling eller afsætning af dyrene skal importøren eller dennes repræsentant sikre:
-

At de ledsagende dokumenter er korrekt udfyldt (dokumentkontrol)
At der er overensstemmelse mellem dyrene og de medsendte dokumenter (identitetskontrol)
At dyrenes sundhedsmæssige tilstand er tilfredsstillende (fysiskkontrol)

Såfremt de påkrævede dokumenter, attester mv. ikke foreligger eller er mangelfulde, skal den lokale
fødevareregion for modtageradressen underrettes. Dyrene skal holdes isoleret fra andre dyr indtil en
afgørelse er truffet i sagen.
Dyreværnsmæssige bestemmelser om transport af dyr
Det skal sikres, at dyret er transportegnet, samt at det transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne
om beskyttelse af dyr under transport.
Der henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk, hvor links til relevant lovgivning findes.
Ruteplan
Er forsendelsen omfattet af krav om ruteplan, fremsendes denne senest 4 arbejdsdage forud for forsendelsen
til fødevareregionen.
Supplerende oplysninger
Opmærksomheden skal henledes på den risiko for indslæbning af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme,
der vil være forbundet med anvendelse af utilstrækkeligt rengjorte køretøjer.
Der opkræves gebyr for den kontrol, som Fødevarestyrelsen udfører, og eventuel anden kontrol i henhold til
gældende lovgivning.
Det fremhæves, at foranstående alene vedrører veterinære indførselsbetingelser, og at dette ikke fritager
importøren fra at indhente de tilladelser, der måtte være nødvendige efter anden lovgivning.
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Ved indførsel af visse truede dyrearter skal der forligge en CITES-tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen:
http://www.sns.dk/cites/tilladelser/.
Alle udgifter forbundet med ovenstående er det offentlige uvedkommende.
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