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TRANSPORT 
OG HÅNDTERING AF

DYR

®



Uddannelseskrav til dyretransporter og 
håndtering af dyr.

Der udbydes to lovpligtige kurser/certifikatuddannelser 
på området.

Kurserne gennemføres hos AMU SYD i Kolding og AMU 
Nordjylland i Aalborg.

Lovkravet gælder bredt for personale, der på den ene eller anden måde er beskæfti-
get med transport og håndtering af dyr og retter sig mod to personalegrupper:

Personale i transportvirksomheder og på samlepladser, som er betroet 
håndteringen af dyr. Grundkursus påkrævet.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse og gennemførelse.

Chauffører og ledsagere der transporterer dyr. 
Grundkursus og overbygningskursus (kompetencebevis) påkrævet.

Der udstedes et certifikat efter bestået eksamen i de dyrekategorier, 
hvortil der ønskes ret til at udføre transport.

TRANSPORT OG HÅNDTERING AF DYR

KØRETEKNIK MED LEVENDE DYR
Ud over de lovpligtige kurser tilbydes der desuden 
et kursus i køreteknik for chauffører, der transpor-
terer levende dyr. Kurset afvikles på AMU Djursland 
og har en varighed på 1 dag. For yderligere infor-
mation kontakt AMU Djursland på Tlf. 87 74 88 00



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

Grundkursus:

Dyretransport – håndtering på 
samlesteder

45867 - 3 dage

Målgruppen: Personale på samlepladser og 
i transportvirksomheder samt chauffører og 
ledsagere under transport af levende dyr – 
alle relevante personalegrupper jfr. ovenfor.

Mål: Deltageren kan efter gældende bestem-
melser jfr. EU Rådsfordning nr. 1/2005 af 22. 
dec. 2004 om beskyttelse af dyr under trans-
port håndtere og klargøre dyr til lastbiltrans-
port, således at dyrene ikke påføres stress, 
smerte eller beskadigelse.

Indhold: Følgende emner vedr. dyretransport 
indgår i undervisningen, der veksler mellem 
teoretiske oplæg og praktiske øvelser:

•	 Regel og lovgrundlag

•	 Planlægning af dyretransporter: Varig-
hed, afgangsstedets art mm

•	 Indretning og krav til transportmidlet

•	 Afgangssted og pålæsning: Tilkørsels-
forhold, ramper, beregning af læssetæt-
hed, adskillelse af umage dyr, plads- og 
lysforhold

•	 Dyrs behov og afærd

•	 Bestemmelse af dyrenes transportegnet-
hed

•	 Omlæsning på mellemstationer, samleste-
der og markeder

•	 Bestemmelsesstedet/aflæsning

•	 Personalets sikkerhed

Der udstedes kursusbevis ved afslutning af 
kurset.

Overbygningskursus for chauffører 
og ledsagere:

Dyretransport – kompetencebevis

45868 - 2 dage

Målgruppen: Chauffører og ledsagere, der 
udfører/medvirker ved transporter af tamdyr 
af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, 
-svin eller fjerkræ.

Mål: Deltageren kan efter gældende bestem-
melser jfr. EU Rådsfordning nr. 1/2005 af 22. 
dec. 2004 om beskyttelse af dyr udføre lastbil-
transport af dyr.

Forudsætninger: Deltageren skal have gen-
nemført grundkurset Dyretransport – håndte-
ring på samlesteder.

Indhold: Følgende emner vedr. dyretransport 
indgår i undervisningen, der veksler mellem 
teoretiske oplæg og praktiske øvelser:

•	 Regelgrundlang

•	 Køreadfærdens betydning for dyr: Defen-
siv kørsel, last, vægtfordeling mm.

•	 Nødprocedurer: Havari, ventilation, syge 
dyr, tilskadekomst af dyr, aflivning af dyr

•	 Lange transporter: Køretøjets indretning, 
foder og vand, dyrenes køre-/hviletider

•	 Dyrenes fysiologi og adfærd

•	 Føre logbog efter gældende regler

Kurset afsluttes med eksamen og udstedelse 
af kompetencebevis (certifikat)
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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

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.


