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Att.: Søren Krogsgaard  

Dyrenes Beskyttelse    

Buddingevej 308 

2860 Søborg 

Sendt pr. e-mail 

 

J.nr. 2023-24-410-03713 

Ref. NATBO 

Dato: 25-01-2023 

Afgørelse om aktindsigt 

Du har ved henvendelse af 9. januar 2023 anmodet om aktindsigt i antallet af lange 

dyretransporter med kalve. Du har ønsket oplysninger om antal eksporter af kalve 

under 6. mdr. fra Danmark i 2022 med transporttid på mere end 8 timer, herunder 

det samlede antal af kalve. Du har endvidere i denne forbindelse ønsket modtager-

land oplyst. Herudover har du ønsket oplysninger om hvorvidt dyrene er eksporteret 

med henblik på avl, slagtning eller opfedning.  

 

Fødevarestyrelsen har behandlet din anmodning om aktindsigt efter § 11 i offentlig-

hedsloven1. 

Fødevarestyrelsen har foretaget dataudtræk i Eksportportalen, idet der på INTRA-

certifikater ikke skelnes mellem kvæg og kalve, hvorfor data vedrørende specifikt 

kalve ikke kan fremsøges i TRACES. Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der i 

Eksportportalen ikke er registreret kalve til slagtning i 2022.  

Vedlagte dataudtræk indeholder således oplysninger om antal eksporter af kalve fra 

Danmark i 2022, med henblik på avl eller levebrug, hvor transporttiden er længere 

end 8 timer. Herudover indeholder dataudtrækket oplysninger om det samlede antal 

eksporterede kalve og om bestemmelsesland. 

 

Din anmodning imødekommes hermed fuldt ud. 

 

Anvendelse af personoplysninger  

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du 
kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik her.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.  

 

 

                                                             
1 1 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Ledelsessekretariat/FVST_Databeskyttelsespolitik.pdf
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Med venlig hilsen 

 

Nathalie Boris 

Fuldmægtig, cand.jur.  

  


