Bilag 16: Registrering i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)
(Version: 3. maj 2017)
Lovkrav:
Bek. 1408, § 2. Bekendtgørelsen gælder for besætninger med dyr af arterne kvæg (slægterne Bos, Bison
og Bubalus), svin, får, geder, fjerkræ, hjortedyr, ræve, ilder, chinchilla eller mink samt for besætninger med
akvatiske organismer, jf. dog stk. 2-5 og § 3.
Stk. 2. Besætninger med hjortedyr er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen anmeldes i
henhold til bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr.
Stk. 3. Besætninger med ræve er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen anmeldes i
henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve.
Stk. 4. Besætninger med ildere, chinchillaer eller mink er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt
besætningen består af 20 dyr eller derover.
Bek. 1408, § 5. Enhver besætning skal være registreret i CHR.
Stk. 2. Det er ejerens ansvar, at besætningen er registreret korrekt i CHR. For fælles græsgange og
dyrskuer er det dog brugerens ansvar, at besætningen er registreret korrekt i CHR.
Bek. 1408, § 6. Ved etablering af en besætning skal følgende oplysninger indberettes til CHR, jf. dog stk. 23 og § 7:
1) Brugerens mobiltelefonnummer eller telefonnummer samt eventuelle e-mailadresse.
2) Ejerens mobiltelefonnummer eller telefonnummer samt eventuelle e-mailadresse.
3) Adressen for den geografiske beliggenhed af besætningen.
4) Dyreart og dyrenes anvendelsesformål.
5) Antal dyr pr. aldersgruppe, undtagen kvæg og akvakulturdyr, der er til stede i besætningen under
normale driftsforhold.
6) Den årlige produktion pr. aldersgruppe af akvatiske organismer i kilogram.
7) Praksisnummer på den dyrlægepraksis, der er tilknyttet besætningen, jf. dog stk. 6.
Stk. 4. Brugerens og ejerens forsendelsesadresse kan indberettes til CHR.
Stk. 5. Brugeren og ejeren skal oplyse CVR-nummer til registrering i Miljø- og Fødevareministeriets
Generelle Landbrugsregister, GLR. Såfremt brugeren eller ejeren ikke har et CVR-nummer, skal CPRnummer oplyses.
Bek. 1408, § 8. Ved ejerskifte påhviler det den nye ejer at indberette de ændrede oplysninger til CHR.
Bek. 1408, § 9. Oplysninger, som skal registreres efter denne bekendtgørelse, skal holdes ajour i CHR.
Stk. 2. Ved etablering af en besætning, jf. § 6 og § 7, skal oplysningerne indberettes inden modtagelse af
dyr til besætningen.
Stk. 3. Ved ejerskifte, jf. § 8, skal oplysningerne indberettes senest 7 dage efter ejerskiftet.
Stk. 4. Oplysninger skal altid bekræftes eller ajourføres ved modtagelse af indkaldelsesbrev. Bekræftelse
eller ajourføring skal være foretaget inden for den frist, der er angivet i indkaldelsesbrevet.
Stk. 5. Følgende oplysninger skal føres ajour senest 7 dage efter, der er sket ændring i oplysningerne:
1) Brugerens og ejerens CVR- eller CPR-nummer, brugerens og ejerens mobiltelefon- og telefonnummer
samt e-mailadresse.
2) Praksisnummer på den tilknyttede dyrlægepraksis.
Bek. 1408, § 10. Senest seks (6) måneder efter det sidste dyr er fraført besætningen, skal denne indberettes som ophørt, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Besætninger med mink, besætninger registreret i CHR med hobbysvin, kirurgiske- og medicinske
forsøgsbesætninger, besætninger på fælles græsgange, eksportisolationsstalde, køle- og fryseanlæg og
afhentningspladser skal indberettes som ophørt, senest ni (9) måneder efter sidste dyr er fraført besætningen.
Bek. 1408, § 11. Indberetninger efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk via internettet på adressen
landbrugsindberetning.dk, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital
post, er undtaget fra kravet om, at registrering skal ske elektronisk.
Stk. 3. Indberetning og ajourføring af besætningsoplysninger, der ikke kan foretages på landbrugsindberetning.dk er undtaget for kravet om elektronisk indberetning.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om
elektronisk indberetning.
Stk. 5. Indberetninger efter stk. 2-4 skal ske til Seges, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N. Seges
bistår efter aftale Fødevarestyrelsen med at føre CHR og optræder ved indberetning til CHR på vegne af
Fødevarestyrelsen.
Bek. 1408, § 12. Brugeren eller ejeren skal på forespørgsel fra Fødevarestyrelsen eller Seges, jf. § 11, stk.
5, afgive oplysning om:
1) Forhold af veterinær interesse i forbindelse med sygdomsbekæmpelsesprogrammer.
2) Data, som på anden måde kan indgå i CHR efter regler fastsat i medfør af lov om hold af dyr.

Branchekode
Ejeren af en mink- eller chinchillafarme med 20 eller flere dyr skal sørge for, at besætningen er registreret
korrekt i CHR. Rævefarme skal ligeledes være registreret i CHR. Man skal kontakte sin lokale CHR-afdeling
for at blive registreret. Der er pt. følgende afdelinger:
RYK Midt-Nord:
RYK Skejby:
RYK Syd-Øst:

57811505, ryk.midt-nord@ryk-fonden.dk
57811510 eller 70155015 + tast 2 for CHR, ryk.skejby@ryk-fonden.dk
57811500, ryk.syd-oest@ryk-fonden.dk

Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.30 og fredag kl. 8.00 - 14.00

Hvis flere avlere har dyr på samme farm, kan hver avler få oprettet et besætningsnummer under det samme
CHR-nummer.

Følgende oplysninger skal være indberettet til CHR:
1) Brugerens telefonnummer samt eventuelt mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
2) Ejerens telefonnummer samt eventuelt mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
3) Adressen for den geografiske beliggenhed af besætningen.
4) Dyreart og dyrenes anvendelsesformål.
5) Antal dyr pr. aldersgruppe, undtagen kvæg og akvakulturdyr, der er til stede i besætningen under normale
driftsforhold. Indberetning skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisning.
6) Den årlige produktion af akvakulturdyr i kilogram.
7) Praksisnummer på den dyrlægepraksis, der er tilknyttet besætningen.
8) CVR-nummer til registrering i Fødevareministeriets Generelle Landbrugsregister, GLR. Såfremt brugeren
eller ejeren ikke har et CVR-nummer, skal CPR-nummer oplyses.

Tidligere har der været tvivl, om man blot skulle indberette antal avlsdyr og ikke hvalpe/ungdyr. Den nyeste
CHR-bekendtgørelse fjerner enhver diskussion om det spørgsmål. Man skal både indberette antallet af avlsdyr og hvalpe/ungdyr under et normalt driftsår på farmen – f.eks. 1.500 avlsdyr og 8.000 hvalpe/ungdyr.

Ejeren skal sørge for, at oplysninger i CHR er opdaterede:
1) Brugerens og ejerens CVR- eller CPR-nummer, brugerens og ejerens telefon-, mobiltelefonnummer samt
e-mailadresse. Disse oplysninger skal være ajourført senest 7 dage efter oplysningerne er ændret.

2) Praksisnummer på den tilknyttede dyrlægepraksis. Denne oplysning skal også være ajourført senest 7
dage efter praksisnummeret er ændret.
3) De øvrige oplysninger i CHR skal også være ajourført. Oplysningerne skal bekræftes eller ajourføres i
forbindelse med modtagelse af såkaldte indkaldelsesbreve. Svarfristen i indkaldelsesbrevet skal overholdes.

Man kan altid kontrollere sine besætningsoplysninger på CHR via denne hjemmeside:
https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=1uuflcafj_7. De konkrete oplysninger fremskaffes f.eks.
ved at søge via dit CHR-nummer. Hvis oplysninger ikke er korrekt kan de opdateres via internettet på følgende adresse: https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp eller ved at kontakte den lokale RYKafdeling – se kontaktdata ovenfor. Man skal dog bemærke, at indberetning af besætningsoplysninger til CHR
altid skal ske digitalt på Landbrugsindberetning.dk. Hvis man ønsker at indberette via RYK, er det for egen
regning. Der er dog visse undtagelser:
1) Besætningsejere, der er registeret som ejer i CHR under deres CPR-nummer, og som er født inden 1.
oktober 1951, kan stadig indberette på papir eller ved at kontakte RYK.
2) Indberetning af nyetablerede besætninger på lokaliteter, hvor der ikke i forvejen er et CHR-nummer.

Hvis en farm skifter ejer, er det den nye ejer, der skal sørge for, at dette bliver registreret, inden der er gået 7
dage.

Når en farm ophører, skal dette ligeledes indberettes til CHR. Ophør indtræder, når der er gået 9 måneder,
siden det sidste dyr blev aflivet eller fraført fra farmen. Dette gælder dog ikke sommerfarme og saneringsfarme, da der i disse tilfælde ikke er tale om egentlige ophør af farmen, men derimod alternative driftsformer
eller -situationer, hvor farmen midlertidigt står tom.

Hvis Fødevarestyrelsen eller Seges henvender sig vedrørende nedenstående skal oplysningerne gives videre:
1) Forhold af veterinær interesse i forbindelse med sygdomsbekæmpelsesprogrammer.
2) Data, som på anden måde kan indgå i CHR efter regler fastsat i medfør af lov om hold af dyr.

Overvågning og frekvens
Data i CHR kontrolleres som minimum ved modtagelse af indkaldelsesbreve.

Registrering og dokumentation
Ingen

Korrigerende handlinger og rådgivning
Forkerte oplysninger i CHR-registret opdateres jf. ovenstående.

