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Afgrænsning af begrebet ”økonomisk virksomhed” i forbindelse med transport af dyr 

 
Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne 
aktiviteter mm. finder anvendelse fra 5. januar 2007. Transportforordningen gælder for 
transport af hvirveldyr, der finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed. I det 
følgende redegøres for afgrænsning af begrebet ”økonomisk virksomhed” i relation til  
transportforordningen. 
 
Økonomisk virksomhed: 
Begrebet økonomisk virksomhed er ikke defineret i transportforordningen. Der vil derfor 
være behov for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, når der skal tages stilling til, om 
en transport sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, og en endelig stillingtagen til 
spørgsmålet henhører under domstolene.  
 
Transportforordningen indeholder imidlertid i præambelbetragtning nr. 12 et 
fortolkningsbidrag, hvoraf det fremgår, at transport i forbindelse med økonomisk virksomhed 
ikke begrænser sig til transport, der indebærer umiddelbar udveksling af penge, varer eller 
tjenesteydelser. Transport i forbindelse med økonomisk virksomhed omfatter bl.a. transport, 
der direkte eller indirekte medfører eller har til formål at indbringe et udbytte. 
 
På den baggrund kan gives følgende eksempler på situationer, der som hovedregel må anses 
som omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”: 
 

• Traditionelle transportvirksomheder 

• Transport af dyr til deltagelse i udstillinger, kåringer, stævner o. lign., såfremt dyrenes 
handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i det konkrete 
arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier. Dette 
indebærer f.eks., at transport af heste til et internationalt FEI- stævne og hingste til 
hingstekåring (Herning), som hovedregel er omfattet. I forbindelse med 
hingstekåringsarrangementet i Herning vil transport af heste, der skal deltage i 
konkurrenceklasser, championatklasser og lignende, der kan sidestilles med nationale 
ridestævner eller show, som hovedregel ikke være omfattet. 

• transport af dyr til slagtning 

• transport af dyr m. h. p. salg 

• transport af kyllinger, smågrise eller kalve m.m. til en anden besætning m. h. p. 
opfedning 
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• transport af heste til væddeløb med totalisatorspil. Dog må privatpersoners transport af 
privattrænede heste til væddeløb med totalisatorspil som hovedregel anses for 
hobbybetonet transport og er således ikke omfattet af begrebet ”transport i forbindelse 
med økonomisk virksomhed”. 

• transport af heste i forbindelse med stutterivirksomhed. Da ordet ”stutterivirksomhed” 
må signalere hold af mere end én eller ganske få hopper, må stutterivirksomhed som 
hovedregel anses for at være hold af fire eller flere følhopper 

• transport af heste i forbindelse med drift af en hingstestation  

• transport af heste i forbindelse med professionel træner-/beridervirksomhed 

• transport af dyr i forbindelse med erhvervsmæssig handel eller opdræt 

• transport af forsøgsdyr i forbindelse med et dyreforsøg, der er godkendt af 
Dyreforsøgstilsynet 

 
Uanset ovenstående må privatpersoners transport af en enkelt hest til slagtning, til salg eller til 
væddeløb med totalisatorspil som hovedregel anses for en hobbybetonet transport, der således 
ikke er omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”. Endvidere 
må transport af duer og hunde til væddeløb som hovedregel anses som hobbybetonet og 
dermed falde udenfor begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”. 
 
Ikke-økonomisk virksomhed: 
Der kan gives følgende eksempler på situationer, der som hovedregel ikke anses som omfattet 
af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”: 
 

• Transport af selskabsdyr, som ledsager deres ejer på en privat rejse. Ved selskabsdyr 
forstås typisk kæledyr såsom hunde, katte, kaniner, hamstre, marsvin, stuefugle og 
lignende, men derimod ikke heste 

• Mere hobbybetonet transport af dyr, såsom privatpersoners transport af dyr til 
dyrskuer, kåringer, udstillinger og avlsarrangementer, transport af heste til nationale 
ridestævner (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, ponytrav, 
handicapridning og lign.) og til skovturs- og fritidsbrug 

• Transport af dyr mellem zoologiske haver på visse betingelser, jf. vejledningen om 
transportforordningen1 

 
I øvrigt henvises til Justitsministeriets vejledning om Rådets forordning om beskyttelse af dyr 
under transport.  
 
 
 

                                                 
1 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 dermed forbundne aktiviteter m.v. 


