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Sundhedsregler – får og geder 2019 
 

Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler. 
 
7/30 dages reglen 
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige 
smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at  
 

• man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der 
sidst kom dyr ind i besætningen, og  

• får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået 
mindst 30 dage.  

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at får og geder, 
som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles 
på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne 
er opfyldt.  

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument.  
 
Udstationering 
Besætningsejer skal registrere flytningen i Webdyr ”Til dyrskuer, fællesgræs mv.”. Her angives skuets 
CHR-nummer 108695, datoen, samt der skal oplyses det totale antal dyr, der sendes til dyrskuet.  
På samme måde registreres flytning ”Hjem fra dyrskuer, fællesgræs mv.”. 
Registrering i Staldregistreringsblok: Her indberettes flokflytning ud og en flokflytning hjem fra dyrskuet. 
 
Importerede dyr: 

• Import af dyr skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får 
og Geder  

• Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse.   
• Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr  
• Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.  

Maedi 
Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og 
forevises ved indsyning.  

Scrapie 
Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette 
indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage. 
 
Salmonella 
Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr. 
 
Skab og lus 
Dyr med lus eller skab vil blive afvist.   
 
Drægtighed/kastning 
Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og 
får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. 
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Smitsomme sygdomme 
Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre 
klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge. 
 
Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 
dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages 
til ansvar. 
 
Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning. 

 
Klovsyge 
For at udstille får og geder på skuet skal besætningen være testet fri for klovsyge, og  
ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes. 

Prøverne er gældende i 3 år, (hvis kravet om testgyldighed overholdes) på udstillingstidspunktet. 

Det anbefales desuden, at får og geder ikke fremvises på eller krydser arealer på dyrskuet, hvor der 
også færdes kvæg for at mindske en eventuel smitterisiko herfra. 

BEMÆRK! Der kan være forskel på regler og krav til test for klovsyge på de forskellige dyrskuer. 

 


