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Faktaark

REGLER FOR REGISTRERING OG MÆRKNING

AF KVÆG, FÅR, GEDER OG HESTE SAMT DISPENSATION TIL KVÆG PÅ NATURAREALER

KVÆG
Alt kvæg skal være øremærket og registreret i Det Centrale
HusdyrbrugsRegister, CHR, og Det Centrale Kvægregister,
CKR.
• Fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning skal indberettes
til CHR inden 7 dage efter hændelsen.
› Flytning til græsarealer skal kun indberettes til
		 CHR, hvis dyrene skal græsse sammen med dyr fra		
andre besætninger.
› Fælles græsgange skal oprettes i CHR. En fælles græs		 gang er et græsningsareal, hvor der findes dyr af 		
samme dyreart fra besætninger med forskellige ejere.
• Kvæg skal være forsynet med ét almindeligt øremærke i
højre øre og ét elektronisk øremærke i venstre øre.
• Mærkningen skal foretages senest 20 dage efter fødslen.
• Fødevarestyrelsen kan give dispensation til, at kalve, der
afgræsser områder godkendt til naturpleje, først mærkes
6 måneder efter fødslen.
• Kalve, der dør eller aflives inden 7 dage, skal ikke mærkes.
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• Ud over CHR-registreringerne skal der føres et besætningsregister med oplysninger om:
› CKR-nummer, fødselsdato, køn og race, moders
		CKR-nummer.
› Dato for dødsfald eller slagtning.
› Dato og besætningsnummer for den besætning, hvor
dyret er flyttet fra eller til.
• Registreringer skal ske senest 3 dage efter hændelsen.
LÆS MERE
fvst.dk: Fødevarestyrelsens leksikon om Det Centrale HusdyrbrugsRegister, CHR
landbrugsinfo.dk: Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
landbrugsinfo.dk: Spørgsmål og svar om mærkning og
registrering af kvæg, får eller geder

›
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›

FÅR OG GEDER
Alle fåre- og gedebesætninger skal være registreret i CHR.
• Får og geder skal være forsynet med ét øremærke i hvert
øre, eller ét øremærke i det ene øre og ét elektronisk
øremærke i det andet øre. Begge mærker skal forsynes
med dyrets CKR-nr. (dyrenes individuelle nummer).
• Lam og kid, der bliver slagtet i Danmark, før de er 12 måneder gamle, behøver kun at mærkes med et øremærke
med besætningens CHR-nr.
• Mærkningen skal ske senest 60 dage efter fødslen, og
inden dyret fjernes fra besætningen.
• Lam og kid, der dør eller aflives inden 7 dage, skal ikke
mærkes.
• Flytning skal indberettes til CHR inden 7 dage.
› Flytning til græsarealer skal kun indberettes til CHR,
		 hvis der skal græsses sammen med dyr fra andre 		
besætninger.
• Ud over CHR-registreringerne skal der føres et besætningsregister med oplysninger om bl.a.:
› CKR-nummer for hvert enkelt dyr.
› Måned og år for fødsel, køn og om muligt race.
› Dato for dødsfald eller slagtning af dyr.
› Det samlede antal får og geder.
• Registreringer skal ske senest 3 dage efter hændelsen.
LÆS MERE
landbrugsinfo.dk: Får og geder
fvst.dk: Fødevarestyrelsen Mærkning, flytning og registrering
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HESTE
Heste der er født efter 1. juli 2009 skal chipmærkes.
Alle heste skal have et pas, der indeholder sider til registrering af medicinering.
• Hestepasset skal relateres til en mærkning af hesten,
enten i form af chipmærkning, brændemærkning (med
cifre) eller frysemærkning. Brændemærkning har været
forbudt siden marts 2010.
• Ejerskifte skal registreres efter senest 30 dage.
• Hestens død skal registreres efter senest 30 dage.
• Det skal registreres i passet, hvis hesten behandles med
medicin, som udelukker den fra konsum i 6 måneder
eller permanent (medicin uden kendt nedbrydningstid).
LÆS MERE
landbrugsinfo.dk: Krav om registrering og pas til alle
heste.
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DISPENSATION FRA MÆRKNINGSFRIST FOR NATURKALVE
Det er muligt at søge dispensation fra mærkningsfristen på
20 dage, for kvæg der afgræsser godkendte naturarealer
(naturkalve).
Blanketten Ansøgning om dispensation fra mærkningsfristen på 20 dage for kvæg der afgræsser godkendte
naturarealer udfyldes, underskrives og sendes til Fødevarestyrelsen, Stationsvej 31-33, 2600 Glostrup eller online via
kontaktformular: fvst.dk/kontakt.
Det følgende er en vejledning til, hvad der kan søges til og
de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå dispensation. Dispensationen indebærer, at kalve der fødes inden for
det godkendte område skal øremærkes senest 6 måneder
efter fødslen. Dispensationen gælder i 3 år, men skal gemmes i yderligere 3 år efter den er udløbet, og skal fremvises
ved kontrolbesøg.
Betingelser for dispensationen:
• Det primære formål med at holde kvæg på området er
naturbeskyttelse.
• Området skal være ejet eller drevet af det offentlige med
naturpleje for øje og/eller i privat eje og afgræsset under
godkendt ordning med naturpleje for øje.
• Området skal være præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører, at dyrene har reduceret fysisk kontakt
med mennesker.
• Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærk aggressiv adfærd ved isætning af
øremærker.

• Området skal være minimum 40 ha. Dokumentation for
arealstørrelse skal vedlægges ansøgningen.
• Der skal være tale om ekstensiv drift, og dyretætheden
skal derfor være under 0,5 dyr over 12 mdr. pr. ha.
• Området skal være forsvarligt indhegnet, så umærkede
dyr ikke kan passere ud fra området.
• Øremærkerne skal senest isættes, når kalven er 6
måneder gammel. Hvis kalven forlader området, inden
den er 6 måneder gammel, skal den mærkes ved denne
lejlighed.
• Hvis fristen på 6 måneder ikke overholdes, skal kalv og
moder DNA-testes, for at fastlægge korrekt slægtskab.
• Området skal have et CHR-nummer, og besætningen skal
tildeles et besætningsnummer.

BEMÆRK

DISPENSATION MEDFØRER
EKSTRA KONTROL OG EN REGNING!
Hvis du vælger at søge dispensation til udsættelse af fristen
for øremærkning bliver du kontrolleret på dette mindst en
gang om året, derudover skal du selv betale for kontrolkontrolbesøget.
besøget.
Besætningen vil minimum en gang om året blive fysisk kontrolleret af den lokale fødevareregion. Du vil senest 2 mdr.
efter kontrollen få tilsendt en regning fra fødevareregionen
for de ressourcer, som er forbrugt ved kontrolbesøget, efter
de gældende takster i Betalingsbekendtgørelsen. (330 kr.
i grundgebyr plus 445 kr. pr. påbegyndt kvarter).

›

CHR
Dispensationen forudsætter at området er registreret
i CHR under kode 74 ”naturpleje”. Fødsler, dødsfald,
slagtninger og flytninger skal til stadighed indberettes
til CHR og noteres i et ajourført besætningsregister.
Indberetningsfristen til CHR er 7 dage.
LÆS MERE
fvst.dk
Ansøgning om dispensation fra mærkningsfristen
på 20 dage for kvæg der afgræsser godkendte naturarealer.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Naturkalve.aspx
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KONTAKT
Birgit Ingvorsen, landskonsulent
SEGES Økologi
bii@seges.dk
D +45 8740 5493
KONTAKT
Per Spleth, specialkonsulent
SEGES Kvæg
psp@seges.dk
D +45 8740 5301
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NATURPLEJE-EKSPERTER
Ønsker du yderligere vejledning så spørg en rådgiver fra
Ekspertlisten over DLBR-rådgivere med særlig indsigt i
naturpleje på landbrugsinfo.dk.

