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TRANSPORT AF HESTE

Eksempler:

•	 Traditionelle transportvirksomheder

•	 Transport af dyr til deltagelse i ud-
stillinger, kåringer, stævner o. lign., 
såfremt dyrenes handelsværdi for-
ventes at blive øget væsentligt ved 
deltagelse i det konkrete arrange-
ment, og hvor der eventuelt forven-
tes udbetalt store pengepræmier. 
Dette indebærer f.eks., at transport 
af heste til et internationalt FEI- 
stævne og hingste til hingstekåring 
(Herning), som hovedregel er om-
fattet. I forbindelse med hingste-
kåringsarrangementet i Herning vil 
transport af heste, der skal deltage 
i konkurrenceklasser, championat-
klasser og lignende, der kan sidestil-
les med nationale ridestævner eller 
show, som hovedregel ikke være 
omfattet.

•	 Transport af heste til slagtning 
 

•	 Transport af heste med henblik på salg

•	 Transport af heste i forbindelse med 
drift af en hingstestation 

•	 Transport af heste til væddeløb med 
totalisatorspil.

•	 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 
professionel træner-/beridervirksomhed

•	 Transport af heste i forbindelse med 
erhvervsmæssig handel eller opdræt.

Hvornår er der krav om kursus?

Du skal have kompetencebevis, når der er tale om transport i forbindelse med øko-
nomisk virksomhed, såfremt kørselsafstanden overstiger 65 km.

Det er føreren af transporten samt den person der af- og pålæsser hesten, der skal 
have kompetencebeviset.

Der skal altid medfølge følgende dokumenter
•	 Transportoplysninger (dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted og tidspunkt, transportensvarig-

hed og bestemmelsessted)

•	 Kompetencebevis (Udleveres ved uddannelsens afslutning)

•	 Godkendelsescertifikat for køretøj. Certifikatet udleveres fra synshallen, når køretøjet er god-
kendt.

Registrerede heste
•	 Registrerede heste (heste, der har et registreringsdokument fra en avlsorganisation eller en 

anden kompetent myndighed, der foretager registrering af heste) er undtaget for følgende 
bestemmelser:

•	 Kravet af logbog

•	 Ingen krav om navigationssystem ved lange transporter

•	 Kravene om vandings- og fodringshyppigheder, transporttider og hvileperioder



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

Hvornår er der ikke krav om kursus?

Du skal ikke have kompetencebevis, når der er tale om ikke-økonomisk virksomhed. 
Eksempler:

•	 Transport til nationale dyreskuer

•	 Transport til nationale ridestævner 
(spring, dressur, ringridning, westernrid-
ning, ponytrav, handicapridning og lign.) 

•	 Transport til skovturs- og fritidsridning

•	 Transport ført af ponyforældre, af én 
rideskolepony/-hest til ridestævner 
for eget barn

KURSET til dyretransport af heste
...mulighed for reduceret varighed på 2 dage

Når du kun skal transportere heste, kan vi tilbyde kurserne
•	 Dyretransport - håndtering af samlesteder 45867 - 3 dage og

•	 Dyretransport - kompetencebevis 45868 - 2 dage
på følgende vilkår:
Der er mulighed for at reducere varigheden for ovennævnte 2 kurser til 

16 lektioner via Individuel KompetenceVurdering (IKV) på 4 lektioner. Den 

samlede varighed for Individuel KompetenceVurdering og de 2 dyretrans-

portkurser vil herefter være 20 lektioner, som fordeles over 2 dage. 

Ved tilmelding til Individuel KompetenceVurdering får du tilsendt en læse-

vejledning og teoretisk materiale, som du skal gennemgå grundigt inden 

kursusstart. 
Den Individuelle KompetenceVurdering inkluderer en test, som afklarer, 

om du kan få merit til at gennemføre dyretransportkurserne med redu-

ceret varighed, når der skal transporteres heste. Består du ikke prøven, 

henvises du til at deltage på de ordinære kurser med en samlet varighed 

på 5 dage.
De 2 kursusdage afsluttes med en autorisereret prøve, som du skal bestå, 

for at få udleveret kompetencebevis til 1 dyreart.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE
Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation 

er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Ane Pedersen  76 37 37 91 • ap@amusyd.dk

Tilmeld dig

nyhed
sbrev

et he
r

NYHEDSBREV FRA AMU SYD
Vidste du at du kan få tilsendt spændende kursusnyheder 

pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, der kun-

ne være relevante for dig. Det er nemt og bekvemt og sik-

rer dig hurtig adgang til yderligere informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og tilmeld 

dig med det samme.


