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Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, jf. § 1 i Dyreværnsloven1. Dyr må ikke lide overlast under en transport, uanset hvor langt
dyrene skal transporteres. Ved transport af dyr gælder Dyreværnsloven,
Transportforordningen2 og en række bekendtgørelser om transport af dyr.
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Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge:
 Udviklingen i omfang og indhold af Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter i perioden 2008-2018
 Udviklingen i antal overtrædelser af Transportforordningen eller Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport i perioden 2008-2018
 I hvilket omfang der modtages oplysninger/samarbejdes med udenlandske myndigheder i de lande, hvor dyretransporterne går til
 Udviklingen i hvor mange autorisationer til dyretransport, Fødevarestyrelsen har udstedt i perioden 2008-2018, og hvor mange autorisationer styrelsen har tilbagekaldt i samme periode
 Hvilke øvrige sanktioner (bøder, politianmeldelser m.m.) Fødevarestyrelsen har givet i perioden
 Om Fødevarestyrelsens kontrol på området har været effektiv og tilpasset
udviklingen i transport af levende dyr. Hvis kontrollen ikke har været effektiv, ønskes en vurdering af, hvad årsagerne til dette kan være.

1

Lovbekendtgørelse af dyreværnsloven nr. 20 af 11/01/2018.

2

BEK nr. 1729 af 21/12/2006 om beskyttelse af dyr under transport. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport og supplerer Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 (transportforordningen).
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Baggrund
Reglerne for transport af dyr er forskellige alt efter, hvilke dyr det drejer sig
om, samt hvor langt og i hvilken forbindelse de skal transporteres. Nogle former for transport af dyr kræver autorisation, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Kravet om autorisation omfatter også krav om uddannelse i transport af
dyr og krav til, at køretøjet er synsgodkendt til transport af dyr. En autorisation som transportvirksomhed kan tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen, hvis
transportvirksomheden har overtrådt Transportforordningen eller Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport. Fødevarestyrelsen fører kontrol
med dyretransporter.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 18. december 2018 en politisk aftale
om styrket kontrol med dyretransporter. Baggrunden er bl.a., at kontrollen har
været for lidt omfattende, selv om antallet af dyretransporter er steget, og
selv om Fødevarestyrelsen i dag konstaterer problemer i ca. 30 procent af de
100 årlige indladningskontroller. De øgede antal nye kontroller iværksættes
fra den 15. august 2019. De styrkede kontroller skal evalueres i december
2019 af aftaleparterne.
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