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DTL Dyr er en specialforening med egen bestyrelse for dyretransportørerne i DTL. Vi
har stor indflydelse på DTLs arbejde og holdning til reglerne for dyretransport. Vi har
dialog med alle de relevante meningsdannere: ministre, politikere, Fødevarestyrelsen, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet. Som medlem får du en række
fordele.
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Løbende nyheder. Du får viden om:

Løbende nyheder. Du får viden om:





Nye regler, fortolkninger af regler og frister.
Generelle spørgsmål fra branchen.
Hvad rører sig politisk, herunder status på sager.

DTL Dyrs to politiske mærkesager:



Dit ansvar for at vurdere dyrenes transportegnethed skal svare til dine
muligheder for at se skader.
Kønsmode kvæg, der er vant til at gå sammen i besætningen, skal have lov
at blive transporteret sammen.

DTL Dyr har sikret:



Ny AMU-uddannelse for erfarne chauffører som en del af den lovpligtige
efteruddannelse.
Frostsikring til drikkevand, der er godkendt i Danmark.

Værktøjer så du let kan leve op til de gældende regler:




En mappe der sikrer, at du altid har alle de rette papirer i bilen.
Et program til egenkontrol, hvis du kører DANISH-svin.
Et program til egenkontrol når du bruger frostsikring i drikkevandet.
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Formand for DTL Dyr, Morten Bach Sørensen fra virksomheden Simested
Vognmandsforretning, 4073 9254.
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Sekretær for DTL Dyr, Lisbet Hagelund, LHH@dtl.eu, 20 99 82 71.
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Dit medlemskab dækker indledende juridisk
hjælp til at vurdere dine sager og gode råd,
hvis du selv tager sagen i retten.
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