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Forord 
Nærværende rapport er udarbejdet som led i projekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis 

for dialog, etablering af græsning og formidling” ved Institut for Geovidenskab og Naturfor-

valtning (IGN), Københavns Universitet.  

Det overordnede formål med projektet er udarbejdelse af en vejledning for anvendelse af 

græsning som en integreret del af naturforvaltningen, der kan sikre, at opfyldelse af forvalt-

ningsmæssige formål sker i forståelse og samspil med de rekreative anvendelser og publikums 

adgang. 

Rapporten beskriver dyrevelfærdsreglerne i relation til græsningsprojekter. Formålet med rap-

porten er at redegøre for de principper og regler, der følger af lovgivningen og analysere de 

særlige spørgsmål, der opstår i relation til græssende dyr, der holdes i hegn på naturarealer. 

Projektet er støttet af 15. juni Fonden, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Kongerens 

Nordsjælland. Der er nedsat en følgegruppe for projektet med repræsentanter fra Naturstyrel-

sen, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Kongerens Nordsjælland Friluftsrådet, 15. juni 

Fonden, Aage V. Jensens Naturfonde, Den Dansk Naturfond, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Danmarks Jægerforbund. 

Kvalitetssikring er foretaget af Lasse Baaner, og projektets følgegruppe har haft mulighed for 

at kommentere på indholdet af rapporten. Rapporten har ikke været i eksternt peer review 

(fagfællebedømmelse). Flere af rapportens analyser er dog anvendt i artiklen Dyrevelfærd i 

naturnationalparker og andre indhegnede arealer, der er publiceret i Juristen, 2022 (4 og 5), 

s. 153-161. 
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1. Indledning 
De senere år har der været omfattende debat om de dyrevelfærdsmæssige forhold for fritle-

vende kvæg og heste, der som led i forskellige typer naturprojekter bruges til afgræsning eller 

som led i rewilding. Der kan være store uenigheder selv blandt folk med et fælles ønske om at 

skabe de bedst mulige rammer for dyrene. Nogle er bekymrede over, om dyrene har nok at 

spise om vinteren, og om de tilses i tilstrækkelig grad. Andre mener, at der er tale om et godt 

liv på naturens præmisser, som er at foretrække frem for et liv i et moderne intensivt husdyr-

brug eller, for hestes vedkommende, i en rideskole e.l. 

 

Det relevante regelgrundlag findes primært i dyrevelfærdsloven (lovbekendtgørelse nr. 1597 

af 8. juli 2021), der i 2021 afløste dyrværnsloven. Dyrevelfærdsloven har til formål at fremme 

god dyrevelfærd og respekt for dyr som levende og sansende væsener og indeholder de grund-

læggende normer for vores behandling dyr, også omtalt som dyrenes grundlov. Disse bestem-

melser angår dels forbud mod uforsvarlig behandling af dyr, dels omsorgsnormer i forbindelse 

med dyrehold. I denne delrapport er der fokus på disse omsorgsnormer samt lovens supple-

rende regler om tilsyn af dyrhold og kravene til opholdsrum og opholdsarealer. Disse regler 

gælder således også for fritgående dyr i hegn, dog med visse undtagelser i relation til dyr i na-

turnationalparker. 

 

Ud over de grundlæggende normer for behandling af dyr har dyrevelfærdsloven karakter af en 

rammelov og suppleres således med artsspecifikke regler, som fødevareministeren har udstedt 

med hjemmel i dyrevelfærdsloven. I relation til fritgående dyr i hegn har særlig bekendtgørel-

serne om kvæg og heste interesse, hvortil kommer de artsspecifikke regler vedrørende hjorte-

dyr, der dog er udstedt med hjemmel i lov om hold af dyr. 

 

Denne rapport omfatter dels en redegørelse for de principper og regler, der følger af lovgiv-

ningen, dels en nærmere analyse af de særlige spørgsmål, der opstår i relation til dyrevelfær-

den for græssende dyr, der holdes i hegn. Mange af reglerne lægger op til skønsmæssige vur-

deringer, og her vil analysen bestå i at indkredse de kriterier, der er særlig relevante i relation 

til græssende dyr i hegn. 
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Rapporten omfatter i princippet alle dyr, som holdes i hegn med henblik på græsning. Der vil 

dog være et fokus på hold af kvæg og heste, da det særlig er hold af disse dyrearter, der har 

givet anledning til debat, og da udendørs hold af disse dyrearter i højere grad rejser dyrevel-

færdsmæssige spørgsmål end eksempelvis hold af får. Endvidere er medtaget et særskilt afsnit 

vedrørende de regler, der er fastsat for hold af hjortedyr. 

 

Rapporten er afgrænset til at omhandle dyrevelfærdsregler. Det indebærer, at eksempelvis re-

gelkomplekset vedrørende dyresundhed, herunder reglerne i lov om hold af dyr, som ud-

gangspunkt ikke er omfattet af undersøgelsen, idet sygdomsbekæmpelse traditionelt ikke hen-

føres til dyrevelfærdsområdet. Der er dog tale om en afgrænsning, der ikke altid er helt klar. 

Dyrevelfærdsloven indeholder således bl.a. dyrevelfærdsrelaterede regler om tilsyn af dyrlæge 

og behandling af syge og tilskadekomne dyr. Omvendt indeholder bekendtgørelsen om op-

dræt af hjortedyr dyrevelfærdsmæssigt relevante regler, uanset at den er udstedt med hjemmel 

i lov om hold af dyr. 

 

Rapporten omfatter ikke som sådan udsættelse af store planteædere i naturnationalparker, da 

en sådan udsættelse er omfattet af den særlige regulering vedrørende naturnationalparker, der 

blev vedtaget i 2021 (lov nr. 1177 af 8. juni 2021). Selv om hold af dyr i naturnationalparker 

ikke er omfattet af undersøgelsen, vil der dog være en grundig omtale af forarbejderne til den 

lovgivning, der regulerer naturnationalparker, da den kan bidrage til en generel fortolkning af 

dyrevelfærdsreglerne for hold af græssende dyr i hegn. 

 

Rapporten er opdelt således, at der tages udgangspunkt i den grundlæggende omsorgsnorm i 

dyrevelfærdslovens § 3 (afsnit 2). Da der er en nær sammenhæng mellem denne bestemmelse 

og kravene til opholdsrum og opholdsarealer i § 18, omfatter afsnit 2 også en analyse af be-

tydningen af § 18. I afsnit 3 følger en undersøgelse af reglerne om tilsyn, jf. § 9, hvorefter føl-

ger en analyse af betydningen af de artsspecifikke regler vedrørende kvæg (afsnit 4), heste 

(afsnit 5) og hjortedyr (afsnit 6). I afsnit 7 er medtaget en kortfattet redegørelse for mulighe-

derne for at rejse sager vedrørende dyrevelfærdsforhold for græssende dyr i indhegninger i 

retligt regi, dvs. ved forvaltningsmyndighederne, ved anmeldelse til politiet eller ved anlæg af 

civilt søgsmål ved domstolene. Endelig sammenfattes delrapportens hovedpointer i afsnit 8. 
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2. Den generelle omsorgsnorm og krav til opholds-
arealer 

Dyrevelfærdslovens § 2 og § 3 – bestemmelser som af og til omtales som dyrenes grundlov – 

fastlægger de generelle normer for, hvordan dyr skal behandles. Lovens øvrige bestemmelser 

samt de administrative forskrifter, der er udstedt med hjemmel i loven, skal ses i lyset af 

navnlig disse to bestemmelser. Bestemmelserne har følgende ordlyd: 

    

 
Ud fra bestemmelsernes ordlyd er begge relevante i relation til hold af græssende dyr i hegn. I 

praksis er det dog omsorgsnormen i § 3, der med sine konkrete krav til hold af dyr er særlig 

relevant, og som vil være i fokus for den følgende analyse. Bestemmelsen i § 3 suppleres bl.a. 

af en bestemmelse i § 18 vedrørende krav til opholdsrum og opholds, som analytisk kan være 

vanskelig at udskille fra § 3-analysen. Nærværende afsnit 2 omfatter derfor begge bestemmel-

ser. 

 
I det omfang dyrevelfærdsloven indeholder bestemmelser, der opstiller nærmere krav til den, 

der holder dyr, kan disse krav siges at supplere den generelle omsorgsnorm i § 3. Det gælder 

bl.a. § 9 om tilsyn og den førnævnte bestemmelse i § 18 om opholdsrum og opholdsarealer. 

Endvidere indeholder dyrevelfærdsloven i § 20 bemyndigelser, hvorefter fødevareministeren 

kan fastsætte regler om udendørs hold af landbrugsdyr og heste m.v., jf. bestemmelsens stk. 1, 

og om, at bestemte racer og krydsninger heraf kan holdes ude døgnet rundt, også i vinterperio-

den, jf. stk. 2. Udmøntning af bemyndigelserne i § 20 belyses i forbindelse med redegørelsen 

for hestebekendtgørelsen og kvægbekendtgørelsen i hhv. afsnit 4 og 5. 

 

   § 2. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt 

mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 

   § 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at 

de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærds-

mæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og 

videnskabelige erfaringer. 
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For så vidt angår spørgsmål, der ikke er nærmere reguleret i andre bestemmelser, falder man 

tilbage på den generelle omsorgsnorm i § 3, der således ikke kun udgør et fortolkningsmæs-

sigt grundlag for forståelsen af lovens øvrige bestemmelser og indholdet af de artsspecifikke 

bekendtgørelser, men også har en selvstændig betydning. 

 

Den normale juridiske fremgangsmåde i forbindelse med fortolkningen af en bestemmelse 

som dyrevelfærdslovens § 3 er først at se på bestemmelsens ordlyd og derefter på andre for-

tolkningsbidrag. Sådanne fortolkningsbidrag består navnlig af retspraksis og forarbejderne til 

bestemmelsen, dvs. bemærkninger i det bagvedliggende lovforslag, udvalgsbetænkninger o.l., 

samt i øvrigt bestemmelsens kontekst og forhistorie. 

 

I relation til udendørs hold af dyr i indhegninger suppleres de nævnte fortolkningsbidrag af 

lovforarbejderne til lov nr. 1177 af 8. juni 2021 (herefter »naturnationalparkloven«), der 

havde til formål at tilvejebringe det lovgivningsmæssige grundlag for etablering af naturnatio-

nalparker i Danmark. Med naturnationalparkloven blev der bl.a. som § 20 a indsat en bestem-

melse i dyrevelfærdsloven, der giver fødevareministeren mulighed for at undtage bestemte 

dyrehold, der udsættes i naturnationalparker, fra den generelle omsorgsbestemmelse i dyrevel-

færdslovens § 3 (tilsvarende mht. tilsynsbestemmelsen i § 9, som omtales nedenfor i afsnit 3). 

Denne undtagelsesmulighed gælder alene ved udsættelse af store planteædere i naturnational-

parker og således ikke ved anden udsættelse af græssende dyr i indhegnede arealer. De 

spørgsmål, som udsættelse af store planteædere i naturnationalparker giver anledning til, gør 

sig imidlertid også gældende ved at udsættelse af store græssende dyr på andre indhegnede 

arealer. 

 

Lovforslaget (nr. L 229 af 29. april 2021)1 til naturnationalparkloven indeholder under pkt. 

2.5 en gennemgang af relevante lovregler på dyrevelfærdsområdet, samt de overvejelser som 

Miljøministeriet med input fra de øvrige ressortministerier har gjort sig i relation til reglernes 

betydning for udsættelse af græssende dyr (i det pågældende lovforslag anvendes udtrykket 

»store planteædere«) i hegn i naturnationalparker. Selv om det henhører under domstolene at 

                                                 

 
1 Lovforslaget er tilgængeligt på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1177 (tilgået 10. januar 2023). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1177
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foretage en endelig fortolkning af lovgivningen, har det selvsagt stor betydning, hvorledes en 

ressortmyndighed fortolker de bestemmelser, som myndigheden er ansvarlig for at admini-

strere. Det antages således i den juridiske litteratur, at sådanne såkaldte »efterarbejder« (der i 

modsætning til lovforarbejder kronologisk ligger efter reglernes ikrafttræden) har en væsent-

lig fortolkningsværdi (Zahle, s. 34f). Det understøttes af, at Folketinget ved at vedtage det på-

gældende lovforslag i en vis forstand kan siges at have accepteret den pågældende fortolkning 

af bestemmelserne. 

2.1 Indholdet af omsorgsnormen i dyrevelfærdslovens § 3 

Omsorgsnormen i § 3 retter sig mod den, der »holder dyr«. Det kan dreje sig om såvel en pri-

vatperson som en virksomhed, en forening eller en myndighed. 

 

Kernen i bestemmelsen ligger i kravet om omsorgsfuld behandling. Udtrykket »behandles 

omsorgsfuldt« indebærer bl.a., at der skal føres regelmæssigt tilsyn med dyrene. Det nærmere 

omfang af tilsynspligten er imidlertid først og fremmest reguleret i § 9, der er genstand for re-

degørelsen i afsnit 3. 

 

Kravet om omsorgsfuld behandling indebærer endvidere bl.a. en pligt til at beskytte dyr mod 

sygdom samt at behandle dyr, der bliver syge. Der er således pligt til at tilkalde en dyrlæge, 

hvis et dyrs sygdom eller tilskadekomst vil medføre smerte, lidelse m.v., og dyret ikke kan be-

handles forsvarligt uden veterinær bistand, medmindre dyret bliver aflivet. 
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Indholdet af pligten til at sørge for, at dyr huses i overensstemmelse med deres sundhedsmæs-

sige behov, vil ofte afhænge af vejrliget. Hvor længe en eksponering mod dårligt vejr skal 

vare, før der foreligger en tilsidesættelse af omsorgspligten, vil bero på en konkret vurdering. 

 

 
 

Kravene til omsorgsfuld behandling af dyr og hensyntagen til deres fysiologiske, adfærds-

mæssige og sundhedsmæssige behov skal tage udgangspunkt i anerkendte danske og uden-

landske praktiske og videnskabelige erfaringer. Kravene til den omsorgsfulde behandling kan 

således ændre sig i takt med, at der vil blive indvundet nye erfaringer. 

 

Se fra retspraksis Tidsskrift for Kriminalret 2010.654 V: Tiltalte blev ved Vestre 

Landsret fundet skyldig i overtrædelse af bl.a. dyreværnslovens § 2 (nu dyrevelfærdslo-

vens § 3) ved at have behandlet sin hund groft uforsvarligt, idet hunden ikke var blevet 

behandlet for brandsår. Ifølge tiltalte havde han stået og spulet med ca. 80 grader varmt 

vand, da hunden løb gennem strålen. Efter et par dage havde han konstateret, at hunden 

havde fået et sår, som han rensede med vand og sæbevand, ligesom han sprøjtede cy-

klusspray med antibiotika i såret for at undgå betændelse. Det blev lagt til grund, at et 

stort område på hundens nakke og ene ben havde været forbrændt i en sådan grad, at 

det havde krævet behandling hos en dyrlæge, og at tiltaltes behandling af hunden ikke 

var sket på en faglig korrekt måde. Skaden havde endvidere været meget smertevol-

dende for hunden. Ved ikke at henvende sig til en dyrlæge havde tiltalte behandlet hun-

den groft uforsvarligt samt tilsidesat omsorgspligten, jf. dyreværnslovens § 2 (nu dyre-

velfærdslovens § 3). Tiltalte blev idømt en bøde på 5.000 kr. 

Se fra retspraksis Tidsskrift for Kriminalret 2004.503 Ø: Tiltalte var af byretten fundet 

skyldig i overtrædelse af bl.a. dyreværnslovens § 2 (nu dyrevelfærdslovens § 3) ved i 

koldt vejr med kraftigt snefald at have efterladt kreaturer på sin ejendom uden adgang til 

stalden i nogle timer, hvilket fandtes at være i strid med retningslinjerne i en fællesudta-

lelse af 14. december 2001 fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet (se nær-

mere herom senere i afsnittet og navnlig under pkt. 2.2 vedrørende dyrevelfærdslovens 

§ 18). Østre Landsret fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at det forhold, at dy-

rene i en periode på godt 5 timer havde været afskåret fra adgang til stalden, var en 

overtrædelse af dyreværnslovens § 2. Tiltalte blev derfor frifundet. 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20071343_P28?src=document
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Ved »anerkendte praktiske« erfaringer forstås viden, som er hævet over enhver tvivl, og som 

er opnået ved praktisk deltagelse i hold af landbrugsdyr eller ved udførelse af klinisk veteri-

nær praksis. Ved »videnskabelige« erfaringer forstås resultater, der efter peer review (fagfæl-

lebedømmelse) har været offentliggjort i internationalt almindeligt kendte og anerkendte tids-

skrifter eller af en internationalt almindelig kendt og anerkendt videnskabelig institution. 

 

Det fremgår af forarbejderne til dyrevelfærdsloven, at hensynet til dyrenes adfærdsmæssige 

behov indebærer, at også dyrenes naturlige adfærd tilgodeses i muligt omfang (pkt. 2.1.2.1 i 

de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 80 af 28. november 2019). 

 

Efter sin ordlyd fremstår omsorgsnormen i § 3 som undtagelsesfri (i modsætning til eksempel-

vis beskyttelsesnormen i § 2, hvorefter dyrene skal beskyttes »bedst muligt«). Det synes dog 

accepteret, at omsorgskravene efter § 3 ikke tilgodeses fuldt ud i det konventionelle, intensive 

husdyrbrug. Under henvisning til bl.a. landbrugets internationale konkurrenceevne er det såle-

des på institutionelt plan accepteret, at dyrenes adfærdsmæssige behov og naturlige adfærd 

ikke kan tilgodeses fuldt ud. 
 

Dette kommer eksplicit til udtryk eksempelvis derved, at der i lovgivningen er givet mu-

lighed for halekupering af grise (§§ 46-48 i bkg. nr. 1742 af 30. november 2020 om dyre-

velfærdsmæssige mindstekrav til hold af gris) for at undgå halebid, hvor høj belægnings-

grad, dårlig klimastyring og mangel på rodematerialer er væsentlige faktorer. Se nærmere 

Landbrug & Fødevarers redegørelse for kontrolkoder, kode 600, 601, tilgængelig på 

https://lf.dk/business/veterinaerfagligt/foedevaresikkerhed/kodkontrolkoder---svin/hud-

krop-mm (tilgået 3. december 2021). For så vidt angår malkekvæg, kan der peges på 

manglende krav om græsning, anvendelse af spaltegulve, adskillelse af ko og kalv kort tid 

efter kælvning m.v., uanset at det er veldokumenteret, at sådanne praksisser går imod de i 

dyrevelfærdslovens § 3 omhandlede hensyn – se nærmere Arbejdsgrupperapport om hold 

af malkevæg fra februar 2009, tilgængelig på https://www.ft.dk/samling/20081/alm-

del/FLF/bilag/173/646232.pdf (tilgået 3. december 2021). Reglerne for hold af heste sy-

nes ikke at afspejle tilsvarende tilsidesættelse af hensyn til dyrenes velfærd pga. økonomi-

ske hensyn, hvilket formentlig kan tilskrives, at heste i dag primært optræder som hob-

bydyr, ikke produktionsdyr. Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, om eksempelvis kra-

vet om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage 

https://lf.dk/business/veterinaerfagligt/foedevaresikkerhed/kodkontrolkoder---svin/hud-krop-mm
https://lf.dk/business/veterinaerfagligt/foedevaresikkerhed/kodkontrolkoder---svin/hud-krop-mm
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/FLF/bilag/173/646232.pdf
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/FLF/bilag/173/646232.pdf
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om ugen, jf. § 16 i bekendtgørelse nr. 1746 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæs-

sige mindstekrav til hold af heste, i tilstrækkelig grad tilgodeser hestes adfærdsmæssige 

behov. 

 

Med andre ord synes der i forhold til konventionelle husdyrbrug at være en accept af, at det er 

nødvendigt at foretage en mere overordnet afvejning af hensynet til dyrenes velfærd og af ek-

sempelvis økonomiske hensyn, og at det som resultat ikke er muligt fuldt ud at tilgodese de af 

§ 3 omfattede hensyn. Det kan på den baggrund overvejes, om der er grundlag for en tilsva-

rende accept af, at de sædvanlige normer for husning, fodring, vanding og pasning af dyr i 

henhold til § 3 ikke fuldt ud og til enhver tid er opfyldt, hvis dyrenes naturlige adfærd til gen-

gæld tilgodeses i meget høj grad. 

 

Det synes rimeligt at antage, at det er lignende overvejelser, der ligger bag den med naturnati-

onalparkloven indførte dispensationsmulighed i relation til dyrevelfærdsloven generelle om-

sorgsnorm i § 3 og tilsynskravet i § 9, stk. 1 og 2, selv om det ikke kommer eksplicit til ud-

tryk i lovforarbejderne. 

 

I forlængelse heraf er det i relation til hold af fritlevende græssende dyr som kvæg og heste 

relevant at overveje, om der er skal ske en prioritering af hensynet til de forskellige behov, 

som der ifølge § 3 skal tages hensyn til, dvs. dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige hhv. 

sundhedsmæssige behov. Endvidere er det relevant at overveje, om der skal ske en samlet 

vurdering af opfyldelsen af de respektive behov, eller om opfyldelsen af hvert enkelt behov 

skal vurderes isoleret. Spørgsmålet er med andre ord, om en særlig opfyldelse af dyrs ad-

færdsmæssige behov kan retfærdiggøre en modifikation af kravene til opfyldelsen af dyrenes 

fysiologiske eller sundhedsmæssige behov. Lovforarbejderne til dyrevelfærdsloven understøt-

ter hverken den ene eller det anden fortolkning, men diskussionen i lovforslaget til naturnatio-

nalparklov (lovforslag nr. L 229 af 29. april 2021) vedrørende opfyldelse af kravene om hus-

ning, fodring og tilsyn, indeholder ingen indikation af, at den omstændighed, at dyrenes ad-

færdsmæssige behov og deres naturlige adfærd kan siges at blive tilgodeset i særlig høj grad, 

kan begrunde en lempelse i forhold til opfyldelsen af de fysiologiske og sundhedsmæssige be-

hov.  
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Ud over forarbejderne til dyrevelfærdsloven har også forarbejderne til og anvendelsen af den 

enslydende bestemmelse i den nu ophævede dyreværnslovs § 2 betydning for fortolkningen af 

dyrevelfærdslovens § 3. Det fremgår således af lovforslag nr. 80 af 28. november 2019 til dy-

revelfærdslov, at der ikke med vedtagelsen af dyrevelfærdsloven var tilsigtet nogen ændring i 

anvendelsen af bestemmelsen. Dyreværnslovens § 2 hidrører fra vedtagelse af dyreværnslo-

ven i 1991, og der har ikke i mellemtiden været ændringer af bestemmelsen, som er af betyd-

ning for den foreliggende undersøgelse. Forarbejderne til 1991-loven har derfor også væsent-

lig betydning for forståelsen af dyrevelfærdslovens § 3. Af disse forarbejder fremgår bl.a., at 

dyreværnslovens § 2 svarer til artikel 3 i Den europæiske konvention af 10. marts 1976 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, og at dyreværnsloven fra 1991 havde til 

formål bl.a. at skabe grundlag for Danmarks ratifikation af konventionen. Det vil sige, at også 

forståelsen af artikel 3 i konventionen om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, 

har betydning for fortolkningen af dyrevelfærdslovens § 3. 

 

Efter konventionens anvendelsesbestemmelse i artikel 1 finder konventionen anvendelse »på 

dyrehold samt på pasning og husning af dyr især i moderne intensivt husdyrbrug« (min frem-

hævning). Det giver anledning til at overveje, hvorvidt konventionens beskyttelsesnormer 

gælder på samme måde, når der eksempelvis er tale om ekstensivt udendørs hold af græssende 

dyr på store indhegnede arealer, som når der er tale om moderne intensivt landbrug. Selv om 

der tilsyneladende ikke i forbindelse med vedtagelsen af omsorgsnormen først i dyreværnslo-

vens § 2 og senest i dyrevelfærdslovens § 3 er forudsat en sådan differentieret forståelse af 

omsorgsnormen, vil der på baggrund af bestemmelsens forhistorie muligvis kunne argumente-

res for en sådan differentiering. 

 

Som nævnt ovenfor blev der med naturnationalparkloven som § 20 a, stk. 1, indsat en bestem-

melse i dyrevelfærdsloven, hvorefter der kan dispensers fra de krav, der følger af § 3 om fod-

ring og vanding m.v. af dyr. En sådan dispensation forudsætter dog, at dyrene selv kan finde 

tilstrækkeligt føde og vand i området. Det er endvidere forudsat, at der foretages regulering af 

bestanden, hvis tilsynet med dyrene og deres afkom viser, at der er risiko for, at bestanden sti-

ger til en størrelse, hvor dyrene ikke kan klare sig, fordi der ikke er tiltrækkeligt med føde el-

ler mulighed for, at alle dyr kan finde ly og læ m.v. 
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At det også under disse forudsætninger er påkrævet med en dispensation fra § 3, må tages som 

udtryk for, at selv når der er tilstrækkelig føde og vand i området, og terrænet sikrer dyrene 

tilstrækkelig mulighed for at finde ly og læ m.v., er kravene i § 3 til omsorgsfuld behandling 

ikke nødvendigvis opfyldt. Hvad der ud over de nævnte forudsætninger kræves for at anse § 3 

opfyldt i relation til udendørs hold af græssende dyr i indhegnede arealer, kan der ikke på bag-

grund af lovforslaget eller i øvrigt udtales noget sikkert om.  

 

Som det fremgår, er diskussionen vedrørende opfyldelse af omsorgsnormen i naturnational-

perker fokuseret på kravene til det pågældende areal, hvor dyrene holdes, sammenholdt med 

dyrenes forudsætninger for at kunne klare sig. Disse spørgsmål er traditionelt blevet behandlet 

i relation til dyrevelfærdslovens § 18, der omhandler de opholdsrum og opholdsarealer, hvor 

der holdes dyr. De krav, der følger af § 18, og som navnlig er udfoldet i en fællesudtalelse af-

givet af Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet den 8. november 2012 om hold af 

dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, omtales 

nedefor under pkt. 2.2. Det skal dog her bemærkes, at de krav, der er redegjort for i fællesud-

talelsen, må anses for retningsgivende i relation til både § 3 og § 18. 

2.2 Kravene til opholdsarealer i § 18 

Den generelle omsorgsnorm i § 3 suppleres som tidligere nævnt af bl.a. kravene til opholds-

rum og opholds i § 18, stk. 1. Bestemmelsen har følgende ordlyd:  
 

 
 

Efter lovens forarbejder omfatter »opholdsarealer« ethvert sted, hvor dyr holdes, uden at det 

kan betegnes som et rum, f.eks. løbegårde, marker, folde og andre udendørs anlæg, hvori dyr 

holdes indespærret på et større eller mindre areal. Når græssende dyr holdes i hegn, skal kra-

vene i § 18 således være opfyldt. 

 

   § 18. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan 

måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne 

bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal end-

videre sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. 
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Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet (der blev nedlagt i 2016) afgav den 8. no-

vember 2012 en fællesudtalelse om hold af dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i 

perioder med vinterlignende vejr. 2 I udtalelsen angives en række betingelser, som efter råde-

nes opfattelse skal være opfyldt iht. reglerne om sikring af dyr mod vind og vejr. Det fremgår 

af forarbejderne til dyrevelfærdslovens § 18, at udtalelsen også fremadrettet vil blive anvendt 

som fortolkningsbidrag i relation til kravet om sikring af dyr mod vejr og vind, medmindre ny 

viden ændrer fortolkningen af bestemmelsen. 

 

Af fællesudtalelsen fremgår bl.a., at dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i 

perioder med vinterlignende vejr, skal sikres mod vejr og vind ved at være forberedt på at 

skulle være udegående. De skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt, 

og de skal være ved godt huld og tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. 

Endvidere skal der hele tiden være adgang til frisk drikkevand. 

 

For så vidt angår de arealer, som dyrene opholder sig på, skal størrelsen være afpasset efter 

antallet af dyr samt være så stort, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har 

trådt op. Det skal sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra 

dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket. Disse krav vil næppe 

have den store betydning i forbindelse med ekstensivt udendørs hold af græssende dyr. 

 

Medmindre der er tale om får, som anses for mere hårdføre i denne henseende, skal dyrene 

have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile sig på et tørt, strøet leje. 

Kravet om adgang til læskur eller bygning kan alene fraviges, hvis dyrene holdes på så store 

arealer, og de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at dyrene kan finde en beskyt-

telse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning kan give. 

Det vil sige, at tætheden af bevoksningen sammenholdt med de øvrige landskabsforhold som 

hældninger, skråninger og niveauforskelle samt jordbundsforhold kan sikre dyrene mod vejr 

                                                 

 
2 Fællesudtalelsen er tilgængelig på https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/faellesudtalelse-

om-udendoers-hold-af-dyr-under-vinterlige-forhold-svar-ad-18-november-paa-uddybende-s/ (tilgået 10. januar 

2023). 

https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/faellesudtalelse-om-udendoers-hold-af-dyr-under-vinterlige-forhold-svar-ad-18-november-paa-uddybende-s/
https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/faellesudtalelse-om-udendoers-hold-af-dyr-under-vinterlige-forhold-svar-ad-18-november-paa-uddybende-s/


16 

og vind i overensstemmelse med deres behov, og således at alle dyr på samme tid kan hvile på 

et passende tørt leje. Kravet til, at der enten skal være adgang til et læskur eller en bygning, 

som beskrevet her, eller at terrænet i tilstrækkelig grad kan beskytte dyrene mod vind og vejr, 

gælder også i relation til naturnationalparker og andre naturplejeprojekter, hvor græssende dyr 

sættes ud på indhegnede arealer.  

 

I forslaget til naturnationalparklov peges der på, at dyr ved udsætning i indhegninger eller 

eventuelt på mindre øer får begrænset deres mulighed for f.eks. ved fødeknaphed at søge til 

steder med bedre fødemulighed uanset størrelsen af indhegningen (pkt. 2.5.2 i de almindelige 

bemærkninger til lovforslag nr. L 229 af 29. april 2021). Efter Fødevareministeriets vurdering 

vil robuste dyrearter, herunder visse kvæg- og hesteracer, dog under normale danske klima-

forhold typisk kunne finde føde og tilstrækkeligt ly og læ i naturområder, der har en passende 

størrelse og en karakter med varieret, kuperet landskab og vekslende bevoksning, der omfatter 

såvel skov som mere lysåbne græsningsarealer. Som det fremgår, lægger Fødevareministeriets 

vurdering sig op ad Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. no-

vember 2012. 

 

Ud over at det skal sikres, at de nævnte forudsætninger til det pågældende område er opfyldt i 

forbindelse med udsættelse af store planteædere i naturnationalparker, er det i lovforslaget 

endvidere forudsat, at der sker en løbende regulering af bestanden, så denne er tilpasset områ-

dets størrelse og den tilgængelige føde. På den baggrund findes der ifølge lovforslaget ikke at 

være et behov for dispensationsmulighed fra kravet om sikring af dyr mod vejr og vind i for-

bindelse med etablering af naturnationalparker. Så længe de førnævnte krav, der følger af fæl-

lesudtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet, er opfyldt, og bestanden 

løbende tilpasses områdets størrelse og den tilgængelige føde, vil dyreholdet som udgangs-

punkt blive anset for at være i overensstemmelse med § 18. I overensstemmelse hermed giver 

de særlige regler om naturnationalparker ikke mulighed for at dispensere fra dyrevelfærdslo-

vens § 18. 
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2.3 Sammenfattende om den generelle omsorgsnorm og kravene til op-
holdsarealer 

Efter dyrevelfærdslovens § 3 skal dyr huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til 

deres »fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov«, hvilket indebærer, at også 

dyrenes naturlige adfærd skal tilgodeses i muligt omfang. Fællesudtalelsen fra Det Veterinære 

Sundhedsråd og Dyreværnsrådet af 8. november 2012 om hold af dyr, der går ude hele døgnet 

i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, omhandler de krav, der kan stilles til 

det areal, hvor dyrene holdes, samt til dyrenes forudsætninger for at kunne klare livet uden-

dørs. Endvidere indeholder også lovforslaget til naturnationalparken visse fortolkningsbidrag. 

 

Det fremgår ikke af forarbejderne til dyrevelfærdsloven eller de nævnte fortolkningsbidrag, 

om der i forbindelse med udendørs hold af dyr skal foretages en samlet vurdering, således at 

eksempelvis kravet om fodring skal vurderes ud fra en anden målestok end ved andre former 

for hold af dyr, i og med at dyrenes adfærdsmæssige og naturlige adfærd kan siges at være op-

fyldt i særlig høj grad. Affattelsen af omsorgsnormen i § 3 må imidlertid ses i lyset af artikel 3 

i Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, og er så-

ledes i særlig grad møntet på dyr i moderne intensive husdyrbrug. Det kan tale for, at de krav 

til aktiv omsorg, der følger af § 3, ikke nødvendigvis er de samme, når der er tale om eksten-

sivt udendørs hold af dyr, hvor dyrene i højere grad lever et liv, der tilgodeser deres naturlige 

adfærd. Der skal dog understreges, at der ikke ses at foreligge juridiske vurderinger eller fag-

lige udtalelser, der understøtter en sådan forståelse af kravene efter § 3. I øvrigt vil en afvej-

ning, som den her nævnte, ikke indebære, at eksempelvis kravet i § 3 om fodring bortfalder, 

men alene, at der muligvis kan argumenteres for, at det i højere grad er acceptabelt, f.eks. at 

dyrene som følge af de skiftende årstider i perioder har ringere adgang til foder og dermed tæ-

rer på deres huld. 
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3. Tilsyn med dyr 

3.1 Tilsynskravene i henhold til § 9 

Dyrevelfærdslovens generelle omsorgsnorm suppleres af nærmere regler om tilsyn af dyr. Ef-

ter § 9, stk. 1, er hovedreglen, at dyr skal tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder imid-

lertid ikke fritgående dyr på græs e.l., der dog skal tilses jævnligt, jf. § 9, stk. 2. Efter stk. 3 

skal enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge 

mindst en gang årligt 

 

Tilsynsbestemmelsen i dyrevelfærdslovens § 9 indeholder en række bemyndigelser, hvorefter 

fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler i relation til tilsyn. Efter stk. 4 kan ministe-

ren fastsætte regler om bl.a., hvor ofte dyr omfattet af stk. 2 – det vil sige fritgående dyr på 

græs e.l. – skal tilses, ligesom ministeren kan fastsætte regler om, at visse mindre dyrehold 

kan undtages fra reglen årligt dyrelægetilsyn i stk. 3. Efter stk. 5 kan ministeren fastsætte reg-

ler om bl.a. indhold, omfang og hyppighed af dyrlægetilsynet efter stk. 3, og efter stk. 6 regler 

om, at den ansvarlige for et dyrehold skal føre optegnelser over antallet af døde dyr, der kon-

stateres i forbindelse med tilsyn udført efter stk. 1 og 2. Disse bemyndigelser er udnyttet i 

bl.a. bekendtgørelserne om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hhv. kvæg om heste, 

der omtales nærmere nedenfor i afsnit 4 og 5. 

 

Efter § 10 kan fødevareministeren fastsætte særlige tilsynsregler for hold af dyr på steder, 

hvor ejeren eller den, der fører tilsyn med dyret, ikke bor. Denne bemyndigelse er ikke udnyt-

tet i relation til græssende dyr, og det er derfor alene de almindelige krav i lovens § 9, der fin-

der anvendelse i relation til græssende dyr i hegn. 

 

Efter dyrevelfærdslovens forarbejder omfatter udtrykket »fritgående dyr på græs eller lig-

nende« dyr, der udsættes til naturpleje, herunder visse former for rewilding. Udtrykket »rewil-

ding« anvendes på forskellig vis, men der er i forarbejderne lagt vægt på, at udsættelsen af dy-

rene skal bunde i et ønske om at genetablere den måde, hvorpå naturen udvikler sig til en høj 

grad af biodiversitet uden eller med begrænset indgriben af mennesker. Det vil typisk dreje 

sig om udsættelse af større hov- eller klovbærende dyr. 
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Tilsynsfrekvensen med fritgående dyr på græs e.l. vil bero på en konkret vurdering afhængig 

af dyrets art, dyrets tilstand, områdets beskaffenhed, vejrforhold m.v. Der skal dog føres tilsyn 

så ofte, at dyrenes velfærd til enhver tid er sikret. 

 

Det Veterinære Sundhedsråd har i en udtalelse af 2. juli 2018 til Fødevarestyrelsen besvaret 

spørgsmål vedrørende tilsynsfrekvens for udendørs hold af dyr, herunder tolkning af udtryk-

ket »jævnligt tilsyn«.3 Det Veterinære Sundhedsråd anfører her bl.a., at hyppigheden af tilsyn, 

der er behov for, til enhver tid er uafhængig af antallet af dyr, arealets størrelse og formålet 

med dyreholdet, eksempelvis om der er tale om naturpleje. Det understreges i den forbindelse, 

at det efter rådets opfattelse ikke er muligt at drage omsorg for samt sikre et dyr bedst muligt 

mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, jf. dyreværnslovens § 1 og § 2 (nu 

dyrevelfærdslovens § 2 og § 3), ved kun at tilse det ugentligt. Ifølge rådet vil hyppigheden af 

tilsynene altid være underlagt de konkrete omstændigheder som vejrlig, udearealernes beskaf-

fenhed, herunder mulighederne for at finde tilstrækkeligt med føde og vand, dyrenes aktuelle 

ernæringstilstand, evt. drægtighed eller mulig temporær rangorden-uro i dynamiske dyregrup-

per. Formålet med tilsynene er bl.a. at sikre, at dyrene ikke udsættes for påvirkninger eller be-

lastninger, der kan kompromittere dyrenes velfærd. En bestemt tilsynsfrekvens kan således 

under nogle omstændigheder være fuldt forsvarlig, mens samme besøgshyppighed under an-

dre omstændigheder vil være helt utilstrækkelig. Rådet skønner, at tilsyn mindst én gang om 

dagen vil være dækkende for mange situationer med udegående dyr. 

 

Med naturnationalparkloven blev der som § 20 a indsat en bestemmelse i dyrevelfærdsloven, 

der giver mulighed for at undtage bestemte dyrehold, der udsættes i en sådan naturnational-

park, og dyrenes afkom fra bestemmelserne i bl.a. § 9, stk. 1 og 2. Det følger af forarbejderne 

til bestemmelsen, at anvendelse af § 20 a, stk. 1, til meddelelse af dispensation for tilsynskra-

vene i § 9, stk. 1 og 2, forudsætter, at der sker tilsyn på bestandsniveau. Et sådant tilsyn på be-

standsniveau skal forudsætningsvis sikre en effektiv sygdomsovervågning m.v., og at syge el-

ler tilskadekomne dyr opdages, så dyrene enten får en passende behandling eller aflives uden 

                                                 

 
3 Udtalelsen er tilgængelig på https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/tilsynsfrekvens-for-

udendoers-hold-af-dyr/ (tilgået 10. januar 2023). 

https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/tilsynsfrekvens-for-udendoers-hold-af-dyr/
https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/tilsynsfrekvens-for-udendoers-hold-af-dyr/
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unødigt ophold, hvis det vil være uforsvarligt at lade dyret leve uden passende behandling el-

ler pleje, jf. dyrevelfærdslovens § 2. At det fandtes nødvendigt at indsætte en hjemmel til at 

kunne opfylde tilsynsforpligtelsen efter § 9 ved alene at foretage tilsyn på bestandsniveau, må 

iht. sædvanlig lovfortolkning tages som udtryk for, at tilsyn på bestandsniveau ikke sædvan-

ligvis – dvs. medmindre der er givet dispensation efter § 20 a – er tilstrækkeligt. 

3.2 Udtrykket »erhvervsmæssigt hold af dyr« i § 9, stk. 3 

Hvis der er tale om »erhvervsmæssigt« hold af dyr, gælder der endvidere et krav om, at dyre-

holdet skal tilses af en dyrlæge mindst en gang om året, jf. § 9, stk. 3. Udtrykket »erhvervs-

mæssigt« er ikke nærmere defineret i relation til § 9, men Fødevarestyrelsen har udarbejdet et 

notat af 6. december 2019 om afgrænsningen af begrebet »erhvervsmæssigt dyrehold« i for-

hold til dyrevelfærdslovgivningen (styrelsens j.nr. 2019-15-29-00305).4 

 

Ifølge Fødevarestyrelsens notat kan der for en række dyrehold angives et antal dyr eller en 

virksomhedstype, der kan danne grundlag for vurderingen af, om et givent dyrehold anses 

som erhvervsmæssigt. I nærværende sammenhæng er følgende grænser af særlig relevans: 

flere end fire stykker kvæg, ti moderfår med lam (op til 12 måneder) eller ti modergeder med 

kid (op til 12 måneder). Alene ud fra en antalsmæssig betragtning vil formentlig stort set alle 

hold af kvæg, får og geder, der er udsat mhp. afgræsning, være omfattet af begrebet »er-

hvervsmæssigt« hold af dyr.  

 

I notatet anføres imidlertid, at der altid vil være tale om en konkret vurdering af dyreholdet, 

hvor der især lægges vægt på, om dyreholdet er forbundet med økonomiske transaktioner af 

en karakter, som indebærer, at det må betragtes som erhvervsmæssigt. Ifølge notatet kan den 

konkrete vurdering således indebære, at et dyrehold, som er mindre end de ovenfor angivne 

retningslinjer, vurderes som erhvervsmæssigt, eller omvendt, at et større dyrehold har en ka-

rakter, der betinger, at det ikke anses for erhvervsmæssigt. 

                                                 

 
4 Notatet er tilgængeligt på https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfa-

erd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelf%C3%A6rd/notat%20om%20erhvervsm%C3%A6ssigt%20dyre-

hold.final.pdf (tilgået 10. januar 2023). 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelf%C3%A6rd/notat%20om%20erhvervsm%C3%A6ssigt%20dyrehold.final.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelf%C3%A6rd/notat%20om%20erhvervsm%C3%A6ssigt%20dyrehold.final.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelf%C3%A6rd/notat%20om%20erhvervsm%C3%A6ssigt%20dyrehold.final.pdf
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For heste bør der ifølge Fødevarestyrelsens notat tages udgangspunkt i, hvilken type af virk-

somhed, der er tale om. Notatet indeholder følgende eksempler på erhvervsmæssige hold af 

heste: stutterier, hingstestationer, træningsstalde, dyreparker, hestehandlere, hesteinternater, 

rideskoler, hestepensioner, hesteudlejning, hestevognskørsel (studenterkørsel, kapervogne 

m.v.), heste i zoologiske haver m.v. På denne baggrund synes et hold af heste mhp. afgræs-

ning som udgangspunkt ikke at burde anses for erhvervsmæssigt i relation til dyrevelfærds-

lovgivningen. 

 

I forarbejderne til naturnationalparkloven er der redegjort for tilsynsreglerne i dyrevelfærdslo-

vens § 9, stk. 1 og 2, mens reglerne om dyrlægetilsyn ift. erhvervsmæssige hold af dyr, jf. stk. 

3, ikke omtales. Dette må tages som udtryk for, at hold af store planteædere, herunder kvæg 

og heste, i naturnationalparker efter ressortministeriers opfattelse ikke anses for erhvervsmæs-

sigt hold i relation til § 9.  

 

For så vidt angår andre typer hold af græssende dyr inden for indhegninger, vil det formentlig 

være afgørende, om dyreholdet er forbundet med økonomiske transaktioner. Hvis dyrene sker 

med økonomisk gevinst for øje, f.eks. hvis det er hensigten, at dyrene på et tidspunkt skal sæl-

ges til slagtning eller til et andet formål, kan det tale afgørende for at anse dyreholdet som er-

hvervsmæssigt og dermed omfattet af pligten til årligt tilsyn af dyrlæge. Andre mulige krite-

rier kunne eksempelvis være, om ejeren er registreret med CVR-nr., eller om dyreholdet sker 

som en integreret del af (anden) erhvervsmæssig aktivitet. 

 

I sidste ende vil det være domstolene, der i forbindelse med en evt. domstolsprøvelse kan af-

gøre spørgsmålet om, hvorvidt et udendørs hold af dyr skal betragtes som »erhvervsmæssigt« 

i relation til dyrevelfærdslovens § 9, stk. 3, og dermed omfattet af kravet om dyrlægetilsyn 

mindst en gang årligt. 

3.3 Sammenfattende om tilsynskravet 

Selv om tilsynskravene i § 9 må ses i lyset af omsorgsnormen i § 3 og dermed artikel 3 i den 

europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, synes der i lyset 

af de her nævnte fortolkningsbidrag ikke at være mulighed for at modificere kravet om, at dyr, 
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der holdes udendørs, skal tilses »jævnligt«, jf. § 9, stk. 2. Det indebærer som anført ovenfor, 

at tilsynsfrekvensen med græssende dyr på indhegnede arealer vil bero på en konkret vurde-

ring afhængig af dyrets art, dyrets tilstand, områdets beskaffenhed, vejrforhold m.v. Der skal 

dog føres tilsyn så ofte, at dyrenes velfærd til enhver tid er sikret, og det må på baggrund af 

forarbejderne til naturnationalparkloven antages, at tilsyn på bestandsniveau ikke er tilstræk-

keligt. 

 

Tilsvarende det i afsnit 2 anførte i relation til omsorgsnormen i § 3 kan det ikke udelukkes, at 

det kan have betydning for kravene til tilsynsfrekvens, at der er tale om ekstensivt udendørs 

hold af dyr, hvor dyrene i høj grad kan siges at leve et liv, der tilgodeser deres naturlige ad-

færd. Det skal dog også i denne kontekst understreges, at der ikke foreligger mere konkrete 

lovfortolkningsbidrag, der understøtter en sådan mulighed. 
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4. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mind-
stekrav til hold af kvæg 

Fødevareministeren har med hjemmel i bl.a. dyrevelfærdslovens § 9, stk. 4 og 6 (tilsyn), og § 

20, stk. 1 (udendørshold af landbrugsdyr), udstedt bekendtgørelse nr. 1743 af 30. juni 2020 

om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg. Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fin-

der den anvendelse på »bedrifter med kreaturer, der holdes som landbrugsdyr«. Den nærmere 

afgrænsning af begrebet »bedrift« fremgår ikke, og det er uklart, om der skal være tale om en 

bedrift i samme forstand som i landbrugslovens § 2, hvor begrebet er knyttet sammen med, at 

der er tale om en driftsenhed, der anvendes til jordbrugsmæssige formål. I mange tilfælde med 

græssende kreaturer i hegn vil bekendtgørelsen formentlig finde anvendelse, mens det i for-

skellige tilfælde af eksempelvis rewilding givetvis kan give anledning til tvivl. 

 

Bekendtgørelsen indeholder en række generelle krav, der gælder, uanset om der er tale om 

udendørs hold eller anden form for dyrehold. Eksempelvis er det i § 3 bestemt, at den besæt-

ningsansvarlige skal sikre, at kreaturerne passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de 

relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at kre-

aturerne kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. 

 

Som nævnt under pk. 3.1 finder kravet i § 9, stk. 1, om dagligt tilsyn finder som udgangs-

punkt ikke anvendelse på fritgående dyr på græs e.l., men sådanne dyr skal i overensstem-

melse med dyrevelfærdslovens § 9, stk. 2, tilses jævnligt. I bekendtgørelsen § 6 er dog fastsat, 

at kalve, der holdes udendørs, skal tilses mindst en gang dagligt, hvilket efter § 7 også gælder 

for malkekøer, herunder malkekøer på græs, samt ungdyr, som er afkom af malkekvæg. Der 

ses ikke i bekendtgørelsen at være mulighed for at fravige dette krav uanset den måde, hvorpå 

dyrene holdes, men fødevareministeren vil i overensstemmelse med almindelige forvaltnings-

retlige principper konkret kunne undtage fra kravet.  

 

Endvidere er der grund til at fremhæve bekendtgørelsens § 30 om behandling af syge og til-

skadekomne kreaturer. Efter bestemmelsens 1. pkt. skal alle kreaturer, der synes at være syge 

eller tilskadekomne, omgående have en passende behandling. Denne del af bestemmelsen føl-

ger antageligt også af omsorgsnormen i dyrevelfærdslovens § 3. I § 30, 2. og 3. pkt., er det 

imidlertid præciseret, at såfremt et kreatur ikke kommer sig hurtigt af behandlingen, skal det 
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enten aflives straks, eller en dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt. Endvidere skal syge el-

ler tilskadekomne kreaturer om fornødent isoleres i et passende rum med tør og bekvem strø-

else, når dette er hensigtsmæssigt. Denne kvalificering af forpligtelsen til at behandle syge og 

tilskadekomne dyr synes at understrege behovet for et jævnligt tilsyn. 

 

Også i relation til de særlige tilsynsforpligtelser i relation til kvæg er det relevant at overveje, 

hvorvidt det i tilfælde af fritlevende kvæg kan tillægges vægt, at deres naturlige adfærd tilgo-

deses i særlig høj grad.   

 

Det følger i øvrigt af bekendtgørelsens § 15, at kreaturer, der holdes udendørs, skal være bedst 

muligt beskyttet mod rovdyr og smitterisici.  
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5. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mind-
stekrav til hold af heste 

Med hjemmel i bl.a. dyrevelfærdslovens § 9, stk. 4 og 5 (tilsyn), og § 20 (udendørs hold af 

landbrugsdyr) har fødevareministeren udstedt bekendtgørelse nr. 1746 af 30. juni 2020 om 

dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser 

om kontakt til artsfæller, opbinding, indretning af stald og opstaldning, adgang til fold, udegå-

ende heste, foder og vand, tilsyn, syge og tilskadekomne heste, aflivning, herunder slagtning, 

af heste i hesteholdet, håndtering og træning, hovpleje samt operative og lignende indgreb. 

 

Efter bekendtgørelsens § 18 skal den ansvarlige for et hestehold sikre sig, at heste, som går 

ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i 

døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld. Dyrene skal endvi-

dere have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet 

leje, og som opfylder de almindelige krav til gulvareal, jf. bekendtgørelsens § 7. Endelig skal 

læskuret eller bygningen placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding. Disse krav stemmer 

i det væsentlige overens med indholdet af den under pkt. 2.2 omtalte fællesudtalelse fra Det 

Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet. 

 

I bekendtgørelsens § 19 er nærmere bestemt, at heste af racerne islandske heste, konik-heste, 

przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer uanset bestemmelsen i bekendtgørelsens 

§ 18 kan holdes udendørs i vinterperioden og i vinterlignende vejr uden adgang til læskur eller 

bygning, såfremt hestene har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld. Dette dog 

under forudsætning af, at hestene holdes på meget store arealer, hvor naturlige forhold som 

tæt beplantning, lavninger e.l. yder dem en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, 

og hvor der findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag gran-

nåle. Bestemmelsen omfatter heste, der er rene racer med stambog, eller som dokumenterbart 

er mindst 7/8-rene racedyr. 

 

Bekendtgørelsen indeholder i §§ 20-24 regler om fodring (§ 20), vanding (§ 21), personalet 

der passer hestene (§ 22), tilsyn (§ 23) og behandling af syge eller tilskadekomne heste (§ 24), 

hvortil der ikke gælder undtagelser for udendørs hold af heste. Efter § 20 skal heste have et 
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nærende foder, der passer til deres alder, og foderrationen skal indeholde tilstrækkeligt struk-

turfoder. Efter § 21 skal der være fri adgang til frisk vand. Efter § 22 skal den ansvarlige for et 

hestehold sikre sig, at hestene passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante 

faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at hestene kan 

passes velfærdsmæssigt forsvarligt. Efter § 23, stk. 1, skal den ansvarlige for et hestehold, li-

gesom det også fremgår af dyrevelfærdslovens § 9, stk. 1, sikre sig, at hestene tilses mindst én 

gang om dagen, hvilket ifølge bekendtgørelsesbestemmelsen også gælder heste på græs e.l. 

Efter § 23, stk. 2, skal enhver, der erhvervsmæssigt (se nærmere om forståelsen heraf under 

pkt. 3.2) holder hest, sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyr-

lægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med bekendt-

gørelsens bestemmelser. 

 

I lovforslaget til naturnationalparklov vurderer Fødevareministeriet under pkt. 2.5.2 i de al-

mindelige bemærkninger, at der i forbindelse med udsættelse af heste i naturnationalparker 

kan dispenseres fra visse af de her nævnte bestemmelser. Det vil bl.a. være relevant for så vidt 

angår dels kravet i § 23, stk. 1, om dagligt tilsyn, dels afgrænsningen i §§ 18-19 af, hvilke he-

steracer eller krydsninger heraf der også om vinteren må holdes udendørs døgnet rundt. Tilla-

delsen til at udsætte heste af andre racer eller krydsninger forudsætter dog, at de er lige så ro-

buste som de i § 19 nævnte racer og krydsninger. Det må i overensstemmelse med alminde-

lige forvaltningsretlige principper antages, at sådanne undtagelser fra bekendtgørelsens regler 

uden særskilt kan meddeles af fødevareministeren (dvs. ikke Fødevarestyrelsen) ud fra den 

betragtning, at ministeren efter dyrevelfærdsloven er bemyndiget til at fastsætte regler om de 

pågældende forhold (Bønsing, s. 315). Det forvaltningsretlige saglighedskrav vil ligesom ved 

andre forvaltningsretlige skøn også gælde ved sådanne undtagelser. Saglighedskravet kan ek-

sempelvis indebære, at fravigelse af kravet om dagligt tilsyn skal ske på grundlag af en saglig 

vurdering af hestenes modstandskraft sammenholdt med forholdene i den pågældende natur-

nationalpark. Formentlig vil en fortolkning af de bagvedliggende bemyndigelsesbestemmelser 

efter omstændighederne kunne føre til en begrænsning i ministerens adgang til at gøre undta-

gelse fra en bekendtgørelsesbestemmelse. 
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Sammenfattende indeholder bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav for hold 

af heste en række bestemmelser, der fremstår som præciserende i forhold til dyrevelfærdslo-

vens bestemmelser i §§ 3, 9 og 18. Det må antages, at der på samme måde som i relation til 

hold af heste i naturnationalparker kan dispenseres fra visse af bekendtgørelsens bestemmel-

ser i forbindelse med andre former for udendørs hold af heste i hegn. Der kan dog kun dispen-

seres fra de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen, ikke fra krav der følger af selve dyrevel-

færdsloven. 
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6. Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 
Bekendtgørelse nr. 1497 af 10. december 2015 om opdræt af hjortedyr er udstedt med hjem-

mel i lov om hold af dyr. Efter § 7 må antallet af hjortedyr (belægningsgraden) i en indheg-

ning ikke være større, end at græsproduktionen på arealet i normale år kan dække de voksne 

dyrs foderbehov i sommerhalvåret. Efter § 8 skal dyrene være sikret effektiv beskyttelse mod 

vejrliget, og hvis der på det indhegnede areal ikke forekommer tilstrækkelig bevoksning, slug-

ter, bygninger e.l., skal der etableres læfaciliteter i form af læskure eller -skærme. Hvis arealet 

er uden bevoksning, skal der etableres et læbælte langs hegnet, og i kælvningssæsonen skal 

der være det nødvendige antal kalveskjul i forhold til antal kælvende hjortedyr. Endvidere 

skal her nævnes § 11, der indeholder krav til uddannelse eller erfaringer for de personer, som 

forestår driften af et opdræt af hjortedyr. 

 

Det fremgår af hjortebekendtgørelsens § 2, at en indhegning med hjortedyr efter ansøgning fra 

ejeren helt eller delvis kan undtages fra reglerne i bekendtgørelsen, hvis betingelserne i be-

kendtgørelsens bilag 1 er opfyldt. Under pkt. 2.5.1.3 i de almindelige bemærkninger til lov-

forslag nr. 229 af 29. april 2021 om naturnationalparkloven er nærmere anført følgende: 

 
Af bilag 1 fremgår, at betingelserne for hel eller delvis undtagelse fra reglerne i bekendt-
gørelsen er: 
 
1) Indhegningens areal skal være over 50 ha. 
2) Indhegningens vinterbestand må højst udgøre 2 krondyr eller 4 dådyr pr. ha. Andre 

hjortedyr end krondyr og dådyr må holdes, hvis der er meddelt tilladelse, jf. § 6, stk. 2. 
3) Indhegningen skal primært etableres eller være etableret med rekreative eller jagtmæs-

sige formål for øje, og 
4) Ejeren skal kunne godtgøre, at indhegningen ikke vil blive drevet med henblik på kød-

produktion eller salg af levende hjortedyr. 
 
Når indhegninger med hjortedyr registreres i henhold til hjortebekendtgørelsens § 2, gæl-
der det samtidig, at tilsynet med indhegningen overgår til Naturstyrelsen, og at reglerne i 
lov om jagt- og vildtforvaltning finder anvendelse. 
 
Tilladelser til sådanne hjortehold, der populært betegnes ”§ 2-dyrehaver”, omhandler så-
ledes hjortehold, der netop ikke har et landbrugsmæssigt formål. Kravet om, at sådanne 
hjortehold skal registreres, skal ses i historisk sammenhæng, idet der i slutningen af 
1980´erne forekom kvægtuberkulose hos hjortedyr i indhegninger, og der således ud fra 
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et dyresundhedsmæssigt hensyn var behov for at sikre, at alle hjortedyr under hegn kunne 
lokaliseres i forbindelse med smitteopsporing. 
 
Som udgangspunkt er de hjortearter, der må holdes i indhegninger med hjortedyr, be-
grænset til krondyr og dådyr, jf. hjortebekendtgørelsens § 6. I praksis har det endvidere i 
forbindelse med ”§ 2-dyrehaver” været accepteret, at der i større områder, der er blevet 
registreret i henhold til bekendtgørelsen, har befundet sig rådyr. Baggrunden herfor er, at 
hold af rådyr i mindre indhegninger med kødproduktion ikke er i overensstemmelse med 
rådyrenes natur, da de meget aktivt søger at komme ud og er i stor risiko for skader, når 
de forsøger at forcere hegn. I større områder, som opfylder kravene til dispensation i hen-
hold til hjortebekendtgørelsens § 2, er dette ikke aktuelt. Der er desuden i 2014 dispense-
ret fra reglerne i hjortebekendtgørelsen i forbindelse med udsætning af elge i Lille Vild-
mose. 
 
Bestemmelsen i hjortebekendtgørelsens § 2 indebærer således, at der er registreret en 
række hjortehold i CHR, som har karakter af parker, dyrehaver eller større naturområder, 
og hvor der er dispenseret fra bekendtgørelsens regler. Det gælder som nævnt f.eks. Jæ-
gersborg Dyrehave og Lille Vildmose. 
 

Det er under pkt. 2.5.2 i de almindelige bemærkninger i lovforslaget til naturnationalparklo-

ven forudsat, at hjortedyr, der udsættes i en naturnationalpark, i overensstemmelse hermed vil 

kunne undtages fra bekendtgørelsen. Såfremt betingelserne i bilag 1 er opfyldt, må der anta-

ges at være grundlag for at undtage hjortedyr, der anvendes til afgræsning inden for andre ty-

per indhegnede arealer, tilsvarende vil kunne undtages fra bekendtgørelsen. 
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7. Retlig prøvelse  
I de foregående afsnit er der redegjort for de dyrevelfærdsmæssige regler, der gælder i relation 

til udendørs hold af græssende dyr på indhegnede arealer. I tilknytning hertil er det relevant at 

overveje, hvorledes der kan opnås en retlig afklaring af, om et sådant dyrehold i et konkret til-

fælde er i overensstemmelse med dyrevelfærdslovgivningen. I det følgende redegøres der 

kortfattet for mulighederne for at opnå henholdsvis en administrativ prøvelse, en strafferetlig 

prøvelse eller en prøvelse ved civilt søgsmål. 

7.1 Administrativ prøvelse 

Efter § 1 i veterinærkontrolbekendtgørelsen (bkg. nr. 2120 af 23. november 2021) fører Føde-

varestyrelsen kontrol med veterinære forhold, herunder dyrevelfærd, omfattet af bl.a. lov om 

hold af dyr og dyrevelfærdsloven. Denne kontrolopgave omfatter også udendørs hold af græs-

sende dyr på indhegnede arealer. 

 

Der kan være tale om forskellige typer kontrol, herunder kontrol der gennemføres på bag-

grund af særlige risikoparametre. Fødevarestyrelsen vil eksempelvis kunne beslutte at mål-

rette kontrolindsatsen hold af græssende dyr på indhegnede arealer, hvis styrelsen bliver be-

kendt med, at der i sådanne typer af dyrehold er særlig risiko for tilsidesættelse af dyrevel-

færdslovgivningen. 

 

Ifølge Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (rev. 2021-01-13),5 s. 13, er det en så-

kaldt »kontrolværdi« at finde væsentlige overtrædelser, og de tilsynsførende skal således være 

grundige i kontrollen og opspore overtrædelser via kendskab til brancherne. Såfremt Fødeva-

restyrelsen bliver bekendt med en overtrædelse af dyrevelfærdsloven, vil styrelsen som ud-

gangspunkt være forpligtet til at foretage et retligt skridt. 

 

                                                 

 
5 Kontrolvejledningen, der senest er revideret d. 13. november 2021, er tilgængelig på https://www.foedevaresty-

relsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Kontrolvejledning/Samlet_kontrolvejledning.pdf (tilgået 10. 

januar 2023). 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Kontrolvejledning/Samlet_kontrolvejledning.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Kontrolvejledning/Samlet_kontrolvejledning.pdf
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Som anført på s. 65f i kontrolvejledningen er der ingen begrænsning af, hvad borgere kan 

henvende sig om til Fødevarestyrelsen. Borgere, der anmelder ulovligheder, eller henvender 

sig, fordi de er interesserede i kontrol og håndhævelse i relation til et konkret dyrehold, vil 

imidlertid ikke blive anset for parter i en evt. sag. Da det er kun parter, der kan klage over en 

afgørelse inden for det formelle klagesystem, har en borger, der oplyser Fødevarestyrelsen om 

et ulovligt forhold, ikke mulighed for at påklage de afgørelser, som styrelsen måtte træffe i 

den anledning. Det samme gælder dyreværnsforeninger og -organisationer, der modsat, hvad 

der er tilfældet på andre områder som eksempelvis natur- og miljømrådet, ikke har klageret og 

dermed mulighed for at opnå partsstatus på dyrevelfærdsområdet.  

 

Hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med en kontrol konstaterer en overtrædelse af dyrevel-

færdsreglerne, har styrelsen følgende reaktionsmuligheder: 

 

• Indskærpelse 

• Påbud og forbud 

• Administrativt bødeforlæg 

• Politianmeldelse 

• Fratagelse/tilbagekaldelse af autorisation/registrering 

 

Principperne for valg af reaktionsmulighed og den nærmere fremgangsmåde er grundigt be-

skrevet i kontrolvejledningen, s. 73-117. Det overordnede princip er udmærket opsummeret i  

»kontrolværdi« nr. 7 på s. 16f, hvorefter myndigheden skal anvende en nødvendig og tilstræk-

kelig sanktion for at få reglerne overholdt. Det vil på den ene side sige, at sanktionerne ikke 

bør være mere indgribende end nødvendigt. På den anden side skal sanktionerne have til-

strækkelig gennemslagskraft til at sikre, at reglerne overholdes. Retter virksomheden, dyrlæ-

gen, dyreejere eller producenten sig ikke efter sanktionerne, skal de skærpes proportionalt. 

Som nævnt vil borgere, foreninger eller organisationer, der har gjort Fødevarestyrelsen op-

mærksom på overtrædelser eller i øvrigt interesserer sig for det pågældende område, ikke 

have partsstatus i forbindelse med valg af reaktion eller i øvrigt, ligesom de heller ikke er kla-

geberettigede. Der vil dog være de sædvanlige muligheder for at klage over myndighedsudø-

velsen/selve sagsbehandlingen til den overordnede myndighed (her Fødevareministeriet) eller 

Folketingets Ombudsmand. 
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7.2 Politianmeldelse 

Ved domfældelse for overtrædelse af de ovenfor omhandlede bestemmelser i dyrevelfærdslo-

ven og de artsspecifikke bekendtgørelser, er straffen som udgangspunkt bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder (overtrædelser af bestemmelserne i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 

kan dog højst straffes med bøde). Er der i forbindelse med overtrædelse af en af dyrevelfærds-

lovens bestemmelser tale om uforsvarlig behandling af dyr, kan strafferammen stige til op til 

2 års fængsel. 

 

Som nævnt under pkt. 7.1 er politianmeldelse en af Fødevarestyrelsens skrappeste reaktions-

muligheder i tilfælde af lovovertrædelse. På kontrolvejledningens s. 108 er mere udførligt 

nævnt forskellige situationer, hvor der skal ske politianmeldelse. I forhold til den type sager, 

der kan være tale om i forhold til hold af græssende dyr i hegn, er der grund til at fremhæve 

følgende situationer: 

 

• Ved grove overtrædelser, herunder mishandling, og overtrædelser, hvor der nedlægges på-

stand om fængselsstraf. 

• Hvor der ikke er retspraksis. 

• Sager, der indeholder krav om konfiskation af økonomisk gevinst. 

• Hvis en sag kræver efterforskning. 

• Der er vidner, der skal afhøres (f.eks. hvis forskellige vidneudsagn skal holdes op mod 

hinanden). 

• Hvor der skal ske frakendelse af f.eks. dyrlægeautorisation. 

• Andre sager, hvor det af kontrolenheden (evt. i samarbejde med fagenhederne) vurderes at 

være nødvendigt med politianmeldelse. 

 

Ikke kun Fødevarestyrelsen, men enhver, der bliver bekendt med en strafbar overtrædelse af 

dyrevelfærdslovgivningen, kan indgive politianmeldelse. Det vil herefter være op til politiet at 

vurdere, i hvilket omfang der er grundlag for at påbegynde en egentlig efterforskning, hvoref-

ter anklagemyndigheden i givet fald skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale. Denne vur-

dering vil typisk ske efter inddragelse af Fødevarestyrelsen. Der er ikke fastlagt mere præcise 

retningslinjer for, hvornår politiet i anledning af en anmeldelse skal påbegynde en efterforsk-

ning. Politiets stillingtagen vil bl.a. bero på en nærmere vurdering af anmeldelsens karakter, 
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herunder om den fremstår som velunderbygget og seriøs, samt vurdering af overtrædelsens 

grovhed samt evt. flere af de andre ovenfor oplistede forhold. Borgere eller organisationer, 

der måtte have anmeldt et forhold til politiet, vil som det klare udgangspunkt ikke have mulig-

hed for at klage over politiets og anklagemyndighedens dispositioner. 

7.3 Civilt søgsmål 

Anlæggelse af et civilt søgsmål i relation til udendørs hold af græssende dyr i hegn kunne 

tænkes at være rettet mod den ansvarlige for dyreholdet med påstand om, at det pågældende 

hold af dyr skal ophøre, eller at vedkommende skal anerkende, at dyreholdet er ulovligt. Det 

er også muligt at forestille sig et sagsanlæg mod Fødevarestyrelsen med påstand om, at styrel-

sen skal anerkende, at der er tale om et ulovligt hold af dyr, som styrelsen skal reagere over-

for. I Danmark er der imidlertid ikke tradition for at anlægge den type sager i relation til dyre-

hold, og det er tvivlsomt, om domstolene i givet ville realitetsbehandlesådan en sag. For at 

kunne anlægge en sag ved domstolene kræves det således, at sagsøger har en fornøden »retlig 

interesse«, hvilket bl.a. indebærer, at sagen og det krav, sagsøgeren fremkommer med, på 

konkret vis berører vedkommende. Kravet om retlig interesse er ikke lovfæstet, men er udvik-

let ved domstolene over tid. 

 

Tidligere ville det formentlig være forekommet helt udelukket, at en borger, forening eller or-

ganisation, der ønskede at anlægge sag om et udendørs hold af dyr mod den ansvarlige eller 

Fødevarestyrelsen, ville blive anset for at have fornøden retlig interesse. De senere år har man 

imidlertid kunnet spore en udvikling i domstolenes krav til retlig interesse, der indebærer, at 

det i dag synes mindre klart, at domstolene nødvendigvis vil afvise enhver sag af sådan art.  
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8. Sammenfatning 
Dyrevelfærdslovens regler gælder også for græssende dyr, der holdes i hegn. Sådanne dyre-

hold rejser navnlig spørgsmål i relation til lovens generelle omsorgsnorm i § 3, kravene til op-

holdsarealer i § 18 og kravene til tilsyn i § 9. Tilsynskravet kan være lempet for fritgående dyr 

på græs, men der gælder ikke i øvrigt undtagelsesmuligheder fra dyrevelfærdsloven. Navnlig 

gælder den undtagelsesmulighed fra bestemmelserne i § 3 og § 9, stk. 1 og 2, som fødevare-

ministeren efter lovens § 20 a, stk. 1, har for så vidt angår dyrehold, der udsættes i en naturna-

tionalpark, ikke for andre udendørs dyrehold. Det vil med andre ord kræve ny lovgivning, at 

lempe kravene efter dyrevelfærdslovens §§ 3, 9 og 18 for græssende dyr, der holdes på ind-

hegnede arealer. 

 

Bestemmelserne i de artsspecifikke bekendtgørelser om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav 

for hold af hhv. kvæg og heste samt i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr gælder ligeledes 

også for græssende dyr, der holdes i hegn. I og med at der er tale om regler fastsat af fødeva-

reministeren, vil ministeren efter omstændighederne kunne undtage et dyrehold fra en eller 

flere bestemmelser. Det er imidlertid næppe sandsynligt, at der vil blive indført en praksis, der 

strider mod de pågældende bekendtgørelsesbestemmelser, idet det i så fald vil være mere hen-

sigtsmæssigt at foretage ændringer i bekendtgørelsen. 

 

Det må antages, at der særlig vil være to krav, der i praksis kan udgøre udfordringer ved hold 

af græssende dyr i hegn. For det første følger af § 3 og § 18 forskellige krav til det areal, som 

dyrene holdes på, herunder mhp. dyrenes mulighed for ved fravær af læskur e.l. i tilstrækkelig 

grad at kunne finde beskyttelse mod vind og vejr. For det andet indeholder § 9, stk. 2, et krav 

om jævnligt tilsyn af dyr. En nærmere fortolkning af bestemmelsen indicerer, at det ikke er 

tilstrækkeligt at gennemføre tilsynet på bestandsniveau, hvilket vil sige at hvert enkelt dyr 

skal tilses jævnligt. På baggrund af en fællesudtalelse afgivet af Det Veterinære Sundhedsråd 

og Dyreværnsrådet må det formentlig lægges til grund, at tilsynet med dyrene skal være hyp-

pigere end én gang ugentligt. For så vidt angår kalve og heste gælder er der i bekendtgørelses-

form fastsat krav om dagligt tilsyn. En fravigelse af dette krav forudsætter en dispensation fra 

fødevareministeren. 
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For så vidt angår de mere skønsmæssige krav til hold af græssende dyr i hegn, herunder det 

nærmere indhold af den generelle omsorgsnorm i dyrevelfærdslovens § 3, kan det overvejes, 

om det skal tillægges betydning, at dyrene har mulighed for en naturlig adfærd og dermed kan 

siges at få deres adfærdsmæssige behov opfyldt i særlig høj grad. Spørgsmålet er med andre 

ord om der skal ske en samlet vurdering af opfyldelsen af dyrenes forskellige behov, eller om 

de skal vurderes hver for sig. Lovgivningen og forarbejderne indeholder ikke støttepunkter 

for, at der kan foretages en samlet vurdering, hvor et mere frit liv på naturens præmisser kan 

opveje en risiko for fødeknaphed og en forhøjet risiko for, at evt. syge dyr ikke opdages hur-

tigt. Men forhistorien for omsorgsnormen og dens formulering i § 3 kan muligvis tale for en 

mere samlet vurdering. I samme retning kan der argumenteres for, at ligesom der er en mere 

eller mindre udtalt accept af, at dyrenes forskellige behov ikke tilgodeses fuldt ud i et konven-

tionelt husdyrbrug, bør det også kunne accepteres, at deres behov ikke tilgodeses fuldt ud, når 

de holdes udendørs på typisk store indhegnede arealer. Heller ikke dette er der imidlertid støt-

tepunkter for i lovgivningen. Der er i det hele taget tale om spørgsmål, som med fordel kunne 

adresseres af lovgivningsmagten. 

 

Endelig er der grund til at overveje, om de eksisterende håndhævelsesmuligheder er tilstræk-

kelige, eller om det ville være hensigtsmæssigt at give eksempelvis dyreværnsorganisationer 

øgede muligheder for at påklage Fødevarestyrelsens afgørelser samt politiets beslutninger om 

at henlægge sager, der angår græssende dyr i hegn. Denne problemstilling er imidlertid ikke  

særegen i relation til sager om græssende dyr i hegn og vil derfor skulle adresseres på et mere 

overordnet dyrevelfærdsmæssig plan.  
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