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Hvornår er der krav om uddannelse?

Krav om uddannelse gælder alene, når der er tale om transport i forbindelse 
med økonomisk virksomhed, såfremt kørselsafstanden.

•	 Traditionelle transportvirksomheder

•	 Transport af dyr til deltagelse i udstillinger, kåringer, stævner o. lign., så-
fremt dyrenes handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved delta-
gelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt 
store pengepræmier.

•	 Transport af dyr til slagtning

•	 Transport af dyr m.h.p. salg

•	 Transport af dyr i forbindelse med er erhvervsmæssig handel eller opdræt

Uanset ovenstående må privatpersoners transport af et enkelt dyr til slagtning 
og salg som hovedregel anses for en hobbybetonet transport, der således ikke 
er omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”.

Hvornår er der ikke krav om uddannelse?

Når der er tale om ikke-økonomisk virksomhed, gælder der ikke krav om ud-
dannelse.

Følgende eksempel anses ikke som omfattet af begrebet ”transport i forbindel-
se med økonomisk virksomhed”

TRANSPORT OG HÅNDTERING AF FÅR OG GEDER



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

KURSET til transport af 1 dyreart

Når du kun skal transportere får og geder, 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 reduceret 
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.
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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.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

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

Uddannelseskonsulent: Flemming Pedersen  76 37 37 35 • fp@amusyd.dk

Tilmeld dig
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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.


