Krav til dig som ejer får eller geder:


Du skal have et CHR-/besætningsnummer.
(kontakt CHR-afdelingen 7015 5015)



Du skal sikre dig, at dine dyr er øremærkede.
(to godkendte gule øremærker)



Du skal indberette, når du flytter dyr til og fra din
besætning.
(kan foretages gratis på Webdyr.dk)



Du skal printe et sundhedsdokument, når du flytte
dyr ud af besætningen.
(kan printes gratis på chr.fvst.dk)



Du skal føre et besætningsregister.
(ingen krav til form)



Du skal mindst en gang årligt, bekræfte eller
ajourføre dine CHR-oplysninger for hver dyreart på
landbrugsindberetning.dk.
(Til log-on bruges NemID)



Du skal ophøre din besætning, når du ikke har dyr
mere.
(kontakt CHR-afdelingen 7015 5015)

Hold af får og geder

Januar 2015

Kolofon
Hold af får og geder
Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen - Dyresundhed i januar 2015
Foto: Colourbox og Skyfish
© Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup
Tlf.: 7227 6900
Kontaktformular
fvst.dk
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Indledning
Denne info er til dig, der har får eller geder. Fælles for dig og alle andre fåre- og gedeejere er,
at du skal sørge for, at dine dyr er øremærkede, og at din besætning er registreret i
Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister, også kaldet CHR. Reglerne gælder for alle,
også selvom du kun ejer ét enkelt dyr. Hvis du stopper med at have dyr, eller hvis din
besætning er uden dyr i mere end 6 måneder, skal du selv sikre, at besætningen ophøres.
CHR-afdelingen kan hjælpe med at åbne eller ophøre en besætning.
Får du nye dyr, eller flytter du dyr fra din adresse, skal du registrere det i CHR. I det følgende
kan du læse, hvordan du fører et besætningsregister, og hvilke regler der gælder, når du
modtager eller flytter dyr, samt reglen om minimum en årlig besætningsopdatering. Bagerst i
denne info finder du en oversigt over selvbetjeningssteder, samt steder, hvor du kan søge
vejledning og få hjælp, enten gratis eller mod betaling.
Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) er Fødevarestyrelsens database til registrering af
besætninger og husdyr. CHR blev, sammen med det Generelle LandbrugsRegister (GLR),
etableret i 1993 og er siden da videreudviklet flere gange. Formålet med CHR er ønsket om
en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af sygdomme, Det kunne f.eks. være
sygdomme som mund- og klovesyge og scrapie.
På CHR-internet kan du fremsøge diverse relevante oplysninger om egne og andres
besætninger.

Denne info vil løbende blive ajourført,
det er derfor dit ansvar at holde dig
opdateret med den nyeste udgave, på
Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk
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Registrering af får og geder i CHR
Alle ejendomme, hvor der er får eller geder uanset antal, skal være registreret i CHR. Når du
registrerer dyr i CHR, tildeles ejendommen et CHR-nummer, der svarer til ejendommens eller
indhegningens geografiske placering. Nummeret er således tilknyttet ejendommen og ikke dig
som ejer. Herudover tildeles besætningen (dyrearten) også et besætningsnummer. Hvis der på
oprettelsestidspunktet kun er én besætning med dyrearten på CHR-adressen, vil
besætningsnummeret være det samme som CHR-nummeret.
Det er dig som ejer, der skal sikre, at besætningen er registreret korrekt i CHR. Du skal
opdatere med de nyeste oplysninger om ejer- og brugerforhold og antal dyr. For fælles
græsningsarealer og dyrskuer er det dog brugerens ansvar at sikre korrekt registrering i CHR.
Hjembesætning
Hjembesætningen er der hvor dyrene har deres base. Med udgangspunkt i hjembesætningens
CHR-nummer bestilles der øremærker, sundhedsdokumenter og foretages flytteregistreringer.
Der føres et besætningsregister, og minimum en gang årligt laves en besætningsopdatering.
Græsningsareal eller fælles græsningsareal
Et græsningsareal er et område (indhegning) væk fra ejendommen, hvor der kun går dyr fra
besætninger med samme ejer. Arealet skal registreres i CHR, hvis dyrene går der mere end 30
dage i træk, enten under et markbloknummer eller CHR-nummer. Du kan gratis registre et
markbloknummer under punktet græsningsarealer på landbrugsindberetning.dk. Hvis ikke der
findes et markbloknummer tilknyttet arealet, registreres det under et CHR-nummer. Du kan
gratis åbne et CHR-nummer for arealet ved at kontakte CHR-afdelingen. Der skal ikke
registreres flytninger til eller fra et græsningsareal.
Du skal ophøre dit græsningsareal, hvis det ikke bruges i en periode på mere end et år. Dette
kan gøres løbende eller i forbindelse med førstkommende indkaldelsesbrev til den årlige
besætningsopdatering på landbrugsindberetning.dk.
Et fælles græsningsareal er et område (indhegning) væk fra ejendommen, hvor der går dyr
fra CHR-besætninger med forskellige ejere. Arealet skal registreres med et CHR-nummer, og
der bliver ikke tilknyttet en ejer men i stedet en bruger. Du kan gratis åbne et CHR-nummer
for arealet ved at kontakte CHR-afdelingen. Når der flyttes dyr til eller fra et fælles
græsningsareal, skal det registreres i CHR. Senest ni måneder efter at det sidste dyr er
registreret fraført arealet, skal CHR-nummeret. ophøres.
Ophør eller ejerskifte af din besætning i CHR
Når du ikke længere har en aktiv fåre- eller gedebesætning, skal du huske at ophøre din
besætning i CHR, senest 6 måneder efter det sidste dyr har forladt ejendommen (der findes
dog andre tidsfrister for udvalgte besætningstyper).
Hvis der er tale om ejerskifte, skal den nye ejer, senest syv dage efter aftalen om overtagelse,
sikre de ændrede ejeroplysninger i CHR.
Ophøre af din besætning, er gratis ved kontakt til CHR-afdelingen tlf. 7015 5015, du kan også
selv ophøre besætningen på landbrugsindberetning.dk.
Ejerskifte kan du selv foretage på landbrugsindberetning.dk, hvis ikke du er oprettet som
bruger på landbrugsindberetning.dk, kan ejerskifte foretages gratis hos CHR-afdelingen.
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Besætningsregister
Udover at indberette til CHR skal du løbende føre optegnelser over din besætning i et ajourført
besætningsregister. Der er ingen krav til, hvordan besætningsregistret skal se ud, så længe
det indeholder følgende oplysninger:
 Det samlede antal får og geder
 Hvert enkelt dyrs CKR-nummer (sammensat af CHR-nummer + løbenummer)
 CHR-nummer for lam og kid, mærket efter slagtelamsordningen (ved slagtning inden
12 mdr.)
 Dato for dødsfald eller slagtning af dyr
 Måned og år for dyrets fødsel
 Køn og race (ved ubekendt race eller krydsning anføres dette)
 Ved flytning anføres dato for flytningen, samt CHR-/besætningsnummer på den
besætning hvorfra/hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret eksporteres, skal du registrere
modtagerlandet.
 For dyr, der fraflyttes besætningen, noteres indregistreringsnummer på
transportmidlet.
 Nummeret på det udenlandske øremærke, hvis dyret er indført til Danmark

Hændelserne skal noteres, senest tre dage efter de har fundet sted.
Du skal opbevare besætningsregistret i mindst tre år efter seneste hændelse.
Fødevarestyrelsen har udformet en skabelon til et besætningsregister, som kan hentes gratis
på Fødevarestyrelsens hjemmeside, brug følgende link: Besætningsregister får/geder
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Mærkning senest 60 dage efter fødslen
Alle får og geder, der er født i Danmark, skal senest 60 dage efter fødslen, eller inden de føres
fra oprindelsesbesætningen mærkes med godkendte mærker. Får og geder, født efter den 1.
januar 2003, skal mærkes med to godkendte mærker. Mærkerne skal isættes i én af følgende
kombinationer:




To godkendte gule øremærker (heraf må et være bøjlemærke)
Ét godkendt gult øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke
Ét godkendt bøjleøremærke og ét godkendt elektronisk bøjleøremærke

Generelt skal godkendte øremærker være gule, bøjleøremærker kan dog tillades i andre farver
end gul. Øremærkerne er forsynet med logo, landekode og dyrets CKR-nummer (CHR-nummer
+ løbenummer).
Får og geder, født før 9. juli 2005, skal være mærket med mindst ét almindeligt øremærke.
Du skal som ejer sørge for at dine dyr er mærket i.h.t. gældende regler. Ejeren skal selv
bestille øremærker og sikre sig at der sker en korrekt mærkning.
Får eller geder, der sendes til andre EU-medlemslande, skal have isat ét almindeligt øremærke
samt ét elektronisk øremærke, hvis de er født efter den 31. december 2009.
Lam eller kid, der dør eller aflives, inden de er syv dage gamle, behøver ikke at blive mærket.
De kan sendes direkte til et forarbejdningsanlæg uden øremærker.
Røde øremærker til dyr som indføres til Danmark
Til indførte, eller importerede dyr fra EU, anvendes et godkendte rødt øremærke, sammen
med et godkendt mærke fra afsendelseslandet, og til dyr fra 3. lande anvendes to godkendte
røde øremærker.
Hvis du indfører får eller geder, skal du senest fem dage efter indførslen til Danmark, sørge
for, at hver dyr mærkes med et godkendte rødt øremærke.
Ejeren skal selv bestille røde øremærker. Disse sendes til den nærmeste Veterinærenhed, der
herefter overleverer og tilser korrekt isætning. Kontakt derfor Veterinærenheden i god tid når
du skal modtage dyr fra udlandet (Se Veterinærenheder under kontakter bagerst i
vejledningen).
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Erstatningsøremærker - hvis dine dyr taber ét øremærke
Hvis et dyr har tabt ét eller begge øremærker, skal du straks bestille erstatningsøremærker
med samme CKR-nummer og farve. Det er dit ansvar, at mærkningen sker hurtigst muligt,
efter du har modtaget erstatningsøremærkerne.
Hvis dyrets øre er for medtaget, til at der kan isættes et øremærke, kan du søge om
dispensation for øremærkning. En ansøgning med billeddokumentation af det beskadigede øre,
sendes til Fødevarestyrelsen/Dyresundhed, ansøgningsblanket findes på Fødevarestyrelsens
hjemmeside, under selvbetjening/blanketter/dyrehold. Ved fritagelse skal du stadig opbevare
erstatningsøremærket, da dette altid skal følge dyret.
Hvide øremærker – til uidentificerbare dyr
Hvis du har dyr uden øremærker, som ikke kan identificeres, skal du sikre, at
oprindelsesbesætning og/eller identifikation er forsøgt fundet, før nærmeste veterinærenhed
kontaktes (se veterinærenheder under kontakter bagerst i vejledningen). Hvis dyret/dyrene er
uidentificerbare, laves der en aftale med veterinærenheden, som skal sikre, disse bliver
mærket med hvide øremærker. Det er gratis at få isat hvide øremærker i dyr, som erklæres
uidentificerbare.
Efter øremærkning udfærdiger veterinærenheden et brev, som sendes til dig. Indholdet vil
præcisere de gældende regler for mærkning og registrering af får og geder, og det vil fremgå,
at dyr med hvide øremærker ikke må flyttes til levebrug eller slagtning, men frit kan
hjemmeslagtes eller sendes til Daka når de dør. Brevet skal fremvises ved eventuel fysisk
kontrol.
Afkom af dyr med hvide øremærker, skal øremærkes efter de normalt gældende regler.
Afkommet kan frit omsættes når det er blevet korrekt mærket.
Bestilling af øremærker og erstatningsøremærker
Du skal selv bestille godkendte øremærker og erstatningsøremærker. Dette kan gøres via
Webdyr.dk eller på følgende link:
https://www.landbrugsinfo.dk/Sider/FVST_Faaremaerker.aspx.
Du kan også kontakte CHR-afdelingen på telefon 7015 5015 som mod betaling, vil bestille de
ønskede mærker for dig. Prisen på øremærker afhænger af typen og leverandøren.
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Flytning af får og geder
Når der flyttes får eller geder skal både afsender og modtager registrere flytningen i CHR (se
afsnittet Indberetningsmuligheder side 12). Senest syv dage efter flytningen har fundet sted,
skal du registrere:





Antal flyttede dyr
Dato for flytningen
CHR-/besætningsnr. for den besætning, hvorfra dyret flyttes (afsenderland for indførte
dyr)
CHR-/besætningsnr. for den besætning, hvortil dyret flyttes (modtagerland for udførte
dyr)

Hvis du flytter dyr mellem dine egne besætninger (dvs. at begge besætninger er ejet af
samme CPR- eller CVR-nummer), skal du dog kun melde enten afgang eller indgang. Du skal
derfor kun foretage én indberetning, ligesom du også gør, når du sælger dyr til levebrug,
sender dyr på marked og fællesgræs, til slagtning eller destruktion osv. Hvis du er i tvivl om,
hvordan du skal indberette korrekt, kan du søge vejledning hos CHR-afdelingen på telefon
7015 5015.
Du skal ikke indberette flytning for dyr, som flyttes til og fra græsningsarealer, hvor de ikke
blandes med dyr fra andre besætninger. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at du fører
optegnelser over hvilke dyr, der afgræsser hvor. Hvis dyrene flyttes til afgræsning på arealer,
der fra staldanlægget kun kan tilgås via anden ejendom, og benyttes mere end 30 dage, skal
græsningsarealet registreres i CHR med et markbloknummer eller et CHR-nummer. Hvis du er
i tvivl, om græsningsarealet skal registreres eller ej, kan du kontakte CHR-afdelingen på
telefon 7015 5015.
Husk også at du senest tre dage efter flytningen har fundet sted, skal notere dette i dit
besætningsregister (se nærmere beskrivelse under afsnittet side 4).
Hvornår må dyr flyttes? - husk 7/30 dages reglen
Når du leverer eller modtager dyr, skal du være opmærksom på 7/30-dages
træk går reglen ud på, at du ikke må levere dyr fra din besætning, de første
har fået nye dyr. Desuden må nye dyr ikke flyttes fra besætningen de første
ankomstdagen.
Flytning af dyr til slagtning er dog ikke omfattet af reglen, og dyr kan flyttes
besætninger med samme ejer uden hensyntagen til 7/30 dages reglerne.

reglen. I korte
syv dage efter du
30 dage efter
mellem

Baggrunden for 7/30 dages reglen, også kaldet flytterestriktioner for klovbærende dyr, er et
ønske om at nedsætte hastigheden, hvormed dyr flyttes. Hvis smittede dyr flyttes flere gange
indenfor et kort tidsrum, kan de nå at bringe sygdommen rundt i mange besætninger. Derfor
må kvæg, svin, får og geder ikke flyttes oftere end hver 30. dag.
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Husk sundhedsdokument ved flytning
Når får og geder flyttes til besætninger, der har en anden ejer eller sendes til slagtning, skal
de have et sundhedsdokument med. Sundhedsdokumentet skal følge dyrene under flytningen,
og det skal opbevares hos modtageren af dyrene i tre år. Sundhedsdokumentet er gyldigt i 14
dage og kan kun anvendes til én flytning.
Sundhedsdokumenter kan printes gratis på chr.fvst.dk under ikonet for sundhedsdokument,
eller bestilles mod betaling hos CHR-afdelingen på telefon 7015 5015.
For sundhedsdokument, som følger dyr til slagtning, skal der på side 1 også angives de
lovpligtige fødevarekædeoplysninger (det er også muligt at angive fødevarekædeoplysningerne
på landbrugsindberetning.dk, herefter vil de være gyldige i 30 dage).
I enkelte tilfælde behøver flytning af får og geder ikke ledsages af et sundhedsdokument. De
særlige regler og undtagelser i forbindelse med sundhedsdokumenter er opsummeret i
nedenstående tabel.

Særlige regler og undtagelser for sundhedsdokumenter
Døde dyr, der sendes til destruktion (Daka)

Sundhedsdokument ikke
påkrævet

Flytning af dyr mellem besætninger med samme ejer

Sundhedsdokument ikke
påkrævet

Flytning af dyr mellem besætninger på samme CHR-nr.
(CHR-adresse)

Sundhedsdokument ikke
påkrævet

Flytning af dyr til eller fra græsningsarealer

Sundhedsdokument ikke
påkrævet

Dyr, som flyttes akut til dyrehospital

Sundhedsdokument ikke
påkrævet

Flytning af dyr hjem fra fælles græsgang eller et
dyrskue

Sundhedsdokument vil være
det samme, som fulgte
dyret/dyrene ud.
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Døde dyr og slagteaffald
Har du et dødt dyr eller slagteaffald fra en hjemmeslagtning, skal dette sendes til destruktion
hos Daka.
Du skal snarest efter hændelsen kontakte Daka og melde dyr eller slagteaffald til afhentning.
Ved tilmelding skal du oplyse besætningsnummer, som sikre afhentning på korrekt adresse og
indberetning til FVST.
Hvis du har et dødt dyr, kan du vælge at bruge Daka Voice, (Tlf. 7022 5544) en smart
telefonsvarer, hvor du bliver guidet til at afgive de nødvendige oplysninger.
Der kan også tilmeldes døde dyr, hentes statistikker, faktura m.m.. via hjemmesiden www.
Daka.dk, og tryk på ”Log-in”.
Du kan også kontakte Daka på deres hovednummer (Tlf. 8795 9222). Slagteaffald kan du kun
meldes ind på hovednummeret. Åbningstiden er mandag til torsdag fra kl. 07:00 til kl. 15:00
fredag fra kl. 07:00 til kl. 14:00.
Daka

Telefon 8795 9222

Daka Voice

Telefon 7022 5544

www.daka.dk

Tryk på ”Log-in”

(Brugernavn: Telefonnummer / Kodeord: Debitornummer)
Når afhentningsaftalen med Daka er på plads, skal du sikre, at dyret/dyrene registreres med
dato for død, som afgået til Daka´s besætningsnummer 71930. Dette kan du gratis gøre på
webdyr.dk, eller du kan kontakte CHR-afdelingen på telefon 7015 5015, som hjælper mod
betaling.

Anmeldepligt ved smitsomme
husdyrsygdomme
Hvis du har mistanke om, at et af dine dyr er smittet med en anmeldepligtig sygdom, er det
meget vigtigt, at du straks tilkalder en dyrlæge, så sygdommen ikke spreder sig til dine andre
dyr og til andre besætninger. Du skal også være opmærksom på, at nogle sygdomme er
zoonoser, dvs. at mennesker kan smittes, hvis disse sygdomme forekommer hos dyrene.
Læs mere om din anmeldepligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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Indberetningsmuligheder
Hvis der sker ændringer i din besætnings stamdata, som telefon, mail, dyrlæge eller
besætningsstørrelse, samt når der flyttes dyr til slagtning, levebrug eller døde dyr til Daka,
skal du indberette dette til CHR på én af følgende måder:
Du kan selv indberette flytninger:
 Du kan gratis registrere flytninger af dyr på Webdyr.dk (Du skal først oprettes som
bruger på Webdyr.dk. Vejledning kan fås på tlf. 7015 5015).
Du kan selv indberette ændringer i din besætnings stamdata og registrere græsningsarealer:
 Du kan gratis opdatere besætningsstørrelse og registrere græsningsarealer med
markbloknummer samt foretage ændringer i stamdata (telefon, mail, dyrlæge) eller
ophøre din besætning på landbrugsindberetning.dk (du kan logge på med NemID).
Hjælp til indberetning af flytninger, samt ændringer i stamdata og opdatering af besætning:
 Ønsker du ikke at foretage de nødvendige indberetninger selv, kan du kontakte CHRafdelingen på tlf. 7015 5015, som mod betaling vil hjælpe dig (priser for ydelsen kan
oplyses samme sted).
 Er du født før 1. oktober 1951, kan du gratis kontakte CHR-afdelingen på tlf. 7015
5015, som vil hjælpe dig med alle nødvendige CHR-registreringer.

Flytteregistreringer på Webdyr.dk
Webdyr.dk er stedet hvor du gratis kan registrere de lovpligtige flytteindberetninger. En
betingelse for at bruge Webdyr er, at du har en aktiv/åben fåre- eller gedebesætning, før en
adgang kan oprettes.
Du skal selv bestille din adgangskode på Webdyr.dk og følge trin 1 og 2 som beskrevet på
Webdyr.dk.
Trin 1 Du opretter/finder dig som bruger og modtager herefter en mail med brugerID og
adgangskode.
Trin 2 Du bestiller en engangskode (sendes med post), som ved indtastning aktiverer dig som
bruger.
På Webdyr.dk er der også mulighed for bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker,
samt genveje til andre hjemmesider, hvor du evt. skal afgive oplysninger om din fåre- og/eller
gedebesætning. Den udvidede registrering giver mulighed for at registrere de enkelte dyr og
udskrive en dyreliste.
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Den årlige besætningsopdatering på
landbrugsindberetning.dk
Du skal mindst én gang om året opdatere eller bekræfte dine CHR-besætningsoplysninger via
landbrugsindberetning.dk. Du skal bl.a. opdatere antal dyr (dyr i alt og voksne hundyr),
telefon, mail og tilknyttet dyrlæge.
Du vil, som ejer, ca. et år efter seneste opdatering, modtage en påmindelse pr. sms og/eller
brev. Herefter skal du selv foretage indberetningen på landbrugsindberetning.dk (du kan logge
på med NemID). Alternativt kan du kontakte CHR-afdelingen, som vil hjælpe dig mod betaling.
Hvis du har opdateret med 0 dyr på landbrugsindberetning.dk og igen vælger at få dyr, skal du
senest 7 dage efter, at du igen har fået dyr, sikre at dette registreres på
landbrugsindberetning.dk.
Er du født før 1. oktober 1951, og er din besætning registreret under dit CPR-nummer i CHR,
kan du frem til 1. oktober 2016, gratis få hjælp til opdatering ved at kontakte CHR-afdelingen
på tlf. 7015 5015.

CHR på internettet
Du har mulighed for at fremsøge næsten alle besætningsoplysninger og danne flyttelister på
chr.fvst.dk. dette gælder for både egne og andres CHR-numre. Desuden kan du søge
oplysninger om eventuelle veterinærproblemer (fx sygdomme eller mistanker) på en CHRejendom samt udskrive sundhedsdokument i forbindelse med flytning af dyr væk fra
ejendommen.

Priser og gebyrer
Én gang om året opkræves et gebyr for alle, der har været registreret i CHR i det forgange år
med en fåre- eller gedebesætning. Gebyret variere fra år til år og afhænger af antallet af fåreog gedebesætninger registreret i CHR, samt Fødevarestyrelsens udgifter til driften af CHRsystemet. (Gebyret for at være registreret med får/geder i CHR er for 2014 på 348,37 kr.)
Der opkræves også et dyrevelfærdsgebyr for besætninger med 10 dyr eller flere. Et gebyr for
besætninger på 10 til 40 dyr og et større gebyr for besætninger over 40 dyr. Beløbet kan
varierer fra år til år og fastsættes af Fødevarestyrelsen.
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GEFKO-kontrolsystem med tilknyttede
breve og fejllister
I 2010 blev Fødevarestyrelsens sagsbehandlersystem (GEFKO) til kontrol med fåre- og
gedebesætninger udviklet. GEFKO kontrollerer, at oplysningerne i CHR er korrekte og
sammenhængende.
Formålet med GEFKO er at forbedre data vedrørende får og geder i CHR.
Du har som besætningsejer pligt til at indberette forskellige oplysninger om din besætning. Det
er disse indberetninger eller i nogen tilfælde manglende indberetninger, der bliver kontrolleret
af GEFKO. Systemet fejlmelder de oplysninger, der er ”faldet ud” i kontrollen. Du bliver
informeret om fejlene gennem breve knyttet til de enkelte kontroller. I brevene henvises der til
CHR-afdelingen, som kan hjælpe og vejlede dig. Målet er, at du selv bliver i stand til at rette
op på evt. fejl eller uoverensstemmelser. Hvis ikke du følger brevets anvisninger, vil den
videre sagsbehandling overgå til Fødevarestyrelsen.
For nogle af kontrollerne udsendes der forinden brevet genereres i GEFKO, en fejlliste som
sendes til dig. Her bliver du informeret om mangler og uoverensstemmelser i dine
registreringer og kan efterfølgende rette op dette.

Når NaturErhvervstyrelsen kommer på
kontrolbesøg
Hvert år udtages nogle besætninger til fysisk kontrol. Det er NaturErhvervstyrelsen, der
kontrollerer fåre- og gedebesætninger for Fødevarestyrelsen. Ved kontrolbesøget tjekkes
blandt andet, om dine dyr er mærket og registreret efter gældende regler i CHR, og samtidig
tjekkes dit besætningsregister.
Sørg altid for at dine dyr er mærket og registreret korrekt. Viser kontrollen, at der er sket
overtrædelser, kan du risikere forbud mod at flytte dyr, bødestraf eller reduktion af EU-støtten
(f.eks. hektarstøtte) afhængigt af overtrædelsens omfang.
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Dine rettigheder
Ved fysisk kontrol af din fåre- eller gedebesætning får du besked om, hvorfor din besætning
skal kontrolleres, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du kan læse mere om
reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk/kontrol.
Du kan også læse mere om dine rettigheder i pjecen ”Retssikkerhed ved Fødevare- eller
Veterinærkontrol”. Pjecen kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk/publikationer.

Vejledning om Persondataloven
Ved registreringen i CHR er der anvendt oplysninger om dig. Det drejer sig bl.a. om
oplysninger om navn og adresse, jf. persondatalovens §§ 28 og 29. Reglerne i
persondataloven er nærmere beskrevet i folderen om Fødevarestyrelsen og Persondataloven.
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012285.pdf)
Det skal bemærkes, at persondataloven ikke omfatter juridiske personer, f.eks. aktieselskaber,
anpartsselskaber og lignende.

Mere om love og regler
De danske regler om mærkning, registrering og flytninger af får og geder er beskrevet i følgende
bekendtgørelser:



Bekendtgørelse nr. 1237 af 30. oktober 2013 om registrering af besætninger i CHR.
Bekendtgørelse nr. 1383 af 15. december 2014 om mærkning, registrering og flytninger af
kvæg, svin, får eller geder.

Reglerne bygger på Rådets forordning 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en
ordning for identifikation og registrering af får og geder, med senere ændringer.
Som ejer af får eller geder er du forpligtet til at holde dig orienteret om de nyeste regler på
området. Det gør du lettest ved at tjekke reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk.
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Kontakter
Fødevarestyrelsen, Dyresundhed
Stationsparken 31
2600 Glostrup
Tlf.: 7227 6900

Udformer veterinære regler og
bekendtgørelser om CHR. Administrerer
CHR.

Fødevarestyrelsens veterinærenheder
Veterinærenhed Nord
Rosenholmvej 15
7400 Herning
Tlf.: 7227 6900
Veterinærenhed Syd
Tysklandsvej 7
7100 Vejle
Tlf.: 7227 6900

Varetager Fødevarestyrelsens direkte
(fysiske) kontakt med besætningsejere.

Veterinærenhed Øst
Gl. Banegårdsplads 8
4220 Korsør
Tlf. 7227 6900
Al elektronisk henvendelse skal ske via kontaktformularen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside fvst.dk
Al telefonisk henvendelse skal ske til Fødevarestyrelsens hovednummer 7227 6900

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 33 95 80 00
mail@naturerhverv.dk
naturerhverv.dk
CHR-afdelingen / Webdyr
Support
SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
CHR-Skejby@seges.dk
seges.dk
Telefon 7015 5015
Tast 1 for Webdyr
Tast 2 for hjælp til CHR
Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-15.30

Udformer regler vedrørende gødningsregnskab og
foder. Kontrollerer besætninger på vegne af
Fødevarestyrelsen. Tager sig af regler om EUstøtteordninger.

Administrerer systemer til CHR-registrering
(Webdyr og dyreregistrering), samt vejleder og
hjælper besætningsejerne.
Hos CHR-afdelingen kan du gratis blive vejledt
og få hjælp til at åbne eller ophøre en besætning i
CHR. De hjælper også ved evt. ejerskifte.
Hos CHR-afdelingen kan du mod betaling få
hjælp til indberetninger på webdyr og
landbrugsindberetning samt bestilling af
øremærker.
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Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup
Tlf.:+45 7227 6900
Kontaktformular
fvst.dk

