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Ikrafttrædelse af bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v.
Den 1. juni 2013 trådte følgende bekendtgørelser i kraft:
1. Bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152161
2. Bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152162
3. Bekendtgørelse nr. 553 af 29. maj 2013 om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152156
4. Bekendtgørelse nr. 543 af 29. maj 2013 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af
lægemidler til dyr https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152158
5. Bekendtgørelse nr. 551 af 29. maj 2013 om ændring af bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse
af lægemidler til dyr samt fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152152
6. Bekendtgørelse nr. 552 af 29. maj 2013 om ændring af bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152155

Med disse bekendtgørelser implementeres den del af Veterinærforlig II, der vedr. indførelse af administrative lettelser i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger, svinebesætninger og
minkfarme. Det drejer sig om
•
•
•

Delvis omlægning af rådgivningsbesøg til statusbesøg (kvæg, tilvalgsmodul 2)
Reducerede krav til dyrlægens journaloptegnelser (kvæg, svin, mink)
Fokuseret rådgivning om dyrevelfærd (kvæg og svin)

Derudover foretages ændringer for så vidt angår ungkvæg, optælling af skuldersår i svinebesætninger
samt fortegnelse over tilladte magistrelle lægemidler.
Bekendtgørelsernes indhold
1. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
For mælkeleverende kvægbesætninger med mindst 50 køer og tilvalgsmodul 2 er en del af rådgivningsbesøgene omlagt til statusbesøg. Statusbesøgenes indhold fremgår af bilag 7 til bekendtgørelsen. Rådgivningsbesøgenes indhold er uændrede.

Fordelingen af rådgivningsbesøg og statusbesøg fremgår af nedenstående tabel:
Aftaletype

Kategori1

Antal rådgivningsbesøg
Hidtidige regler

Antal rådgivningsbesøg
Veterinærforlig II

Antal statusbesøg
Veterinærforlig II

TVM 2, <50 køer
AR
ER/SR

12
12

12
18

0
0

AR
ER/SR

18
26

12
18

6
8

AR
ER/SR

26
52/352

12
18

14
34/173

AR
ER/SR

12
12

12
18

0
0

TVM 2, 50 – 250 køer

TVM 2, > 250 køer

TVM, 2 ikke mælkelev.

Kravet om rådgivning om dyrevelfærd som led i sundhedsrådgivningsaftalerne er ændret, således at rådgivningen koncentreres om to årlige rådgivningsbesøg - mod det tidligere krav om velfærdsrådgivning
på alle rådgivningsbesøg - samtidig med at rådgivningen målrettes de konkrete forhold i besætningen,
således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden.
Reducerede krav til dyrlægens journaloptegnelser indebærer, at dyrlægens pligt til at opbevare kopi af
eller en oversigt over landmandens medicinoptegnelser er bortfaldet.
Begrebet "ungkvæg" er bortfaldet og erstattet af "handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet". Det
betyder, at det for besætninger uden køer fremover er muligt at have sundhedsrådgivningsaftale med reduceret antal rådgivningsbesøg og ordineringsperiode på 63 dage, selvom der i besætningen er handyr
over 1 år. Denne ændring udmønter bemyndigelsen i dyrlægelovens § 14, stk. 4.

2. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
Kravet om rådgivning om dyrevelfærd som led i sundhedsrådgivningsaftalerne er ændret, således at rådgivningen koncentreres om to årlige rådgivningsbesøg - mod det tidligere krav om velfærdsrådgivning
på alle rådgivningsbesøg - samtidig med at rådgivningen målrettes de konkrete forhold i besætningen,
således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden.
Reducerede krav til dyrlægens journaloptegnelser indebærer, at dyrlægens pligt til at opbevare kopi af
eller en oversigt over landmandens medicinoptegnelser er bortfaldet.
Den 1. september 2012 trådte en ændringsbekendtgørelse i kraft, hvorefter der i perioden 10. september
2012 til 31. januar 2013 skulle foretages to optællinger af søer med lette skuldersår i sobesætninger med
sundhedsrådgivningsaftale. Det blev umiddelbart efter ikrafttrædelsen besluttet, at modellen for dataind1

AR: Almindelig rådgivning; ER: Ekstra rådgivning; SR: Skærpet rådgivning
I store kvægbesætninger (over 250 køer), der rykkede til SR og derefter ER, afhang antallet af rådgivningsbesøg af årsagen til nedrykning.
Besætninger, der rykkede ned som følge af overskridelse af grænseværdier, skulle tidligere have 35 årlige rådgivningsbesøg, mens besætninger, der rykkede ned på grund af bøde eller dom, skulle have 52 besøg årligt.
3
Efter gældende regler påvirker differentieringen, jf. fodnote 2, alene antallet af statusbesøg.
2
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samlingen skulle justeres således, at der i stedet kun skal ske én optælling, hvor såvel søer med lette som
søer svære skuldersår tælles.
På denne baggrund sendte Fødevarestyrelsen i november 2012 et nyt udkast til bekendtgørelse i høring,
hvorefter optællingen skulle foretages i perioden medio december 2012 til medio marts 2013. De indkomne høringssvar gav anledning til at genoverveje optællingstidspunktet, da flere interessenter pegede
på, at optælling om vinteren ikke vil give et retvisende billede af forekomsten af skuldersår, som antages
at være lavere i kolde perioder end i varme perioder. Det er på denne baggrund besluttet, at optællingen
skal gennemføres i sommeren 2013, hvilket fremgår af denne bekendtgørelse.

3. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
Reducerede krav til dyrlægens journaloptegnelser indebærer, at dyrlægens pligt til at opbevare kopi af
eller en oversigt over landmandens medicinoptegnelser er bortfaldet.

4. Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Der er foretaget konsekvensændringer som følge af delvis omlægning af rådgivningsbesøg til statusbesøg i mælkeleverende kvægbesætninger med mindst 50 køer og tilvalgsmodul 2.
Der er foretaget konsekvensændringer som følge af bortfaldet af begrebet ungkvæg.
Bilag 2, listen over tilladte magistrelle lægemidler, er opdateret. Ændringerne fremgår af vedhæftede bilag. Opmærksomheden henledes på, at der ikke længere skal søges om dispensation til anvendelse af de
lægemidler, som er tilføjet til bilag 2. Omvendt må de lægemidler, som er fjernet fra bilag 2, ikke anvendes uden dispensation fra Fødevarestyrelsen.

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt
fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Der er foretaget konsekvensændringer som følge af delvis omlægning af rådgivningsbesøg til statusbesøg i mælkeleverende kvægbesætninger med mindst 50 køer og tilvalgsmodul 2.

6. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd
Der er foretaget konsekvensændringer som følge af bortfaldet af begrebet ungkvæg.
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BILAG
Ændringer i bilag 2 til bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Følgende lægemidler er slettet fra bilag 2:
Ammoniumchlorid, infusionskoncentrat, 5,3 g/l, til væsketerapi hos alle dyrearter (ved søgning i VetStat
findes præparatet ikke registreret i perioden 1/1 2001- 21/3 2012).
Apomorphinhydrochlorid, injektionsvæske, 10 mg/ml, til induktion af vomitus hos hunde (der findes et
registreret alternativ: APO-go, apomorphin, 5mg/ml og 10 mg/ml).
Atropinsulfat, injektionsvæske, 1mg/ml, præanæsteticum til smådyr (der findes et registreret alternativ:
Atropin ”DAK, injektionsvæske, 1mg/ml).
Bromhexinhydrochlorid, pulver, 30 mg/g, mukolytisk middel til hest (der findes et registreret alternativ:
Bromhexin ”DAK”, tabletter, 8 mg).
Citrat-glukose, stærk til blodstabilisering i forbindelse med transfusion hos alle dyrearter (der er tale om
medicinsk udstyr frem for et lægemiddel; blodtapningsposer tilsat antikoagulantia forhandles bl.a. af
Kruuse).
Glucose, infusionskoncentrat, 50 %, til væsketerapi hos alle dyrearter (der findes et registreret alternativ:
Glucos. 500 mg/ml ”Fresenius-Kabi”, infusionsvæske).
Kaliumcitrat, tabletter, 500 mg, til forebyggelse af urinvejssten hos katte (der kan søges udleveringstilladelse hos Sundhedsstyrelsen til anvendelse af Urocit-K 5mEq (540 mg), som anvendes til human behandling/hæmning af urinvejssten).
Lobelinhydrochlorid, injektionsvæske, 10 mg/ml, til diagnosticering af luftvejslidelser hos heste (der er
tale om et diagnosticum frem for et lægemiddel; endvidere ses lobelinhydrochlorid ved søgning i VetStat
ikke registreret i perioden 1/1 2001- 21/3 2012).
Medicinsk kul, mikstur, 160 mg/ml, til behandling af kolik hos heste (der findes et tilskudsfoder, der kan
erstatte det magistrelle lægemiddel: Selekt flydende kul, 29 %, til behandling af nedsat/manglende ædelyst, diarre (forgiftning) og sur vom hos køer).
Natriumchlorid, infusionskoncentrat, 90 g/l, væsketerapi til alle dyrearter (der er ikke vurderet et behov
for både natriumchlorid 90 g/l og natriumchlorid 75 g/l).
Natriumchlorid, infusionsvæske, 75 g/l, til væsketerapi hos alle dyrearter (Sundhedsstyrelsen kan ansøges om udleveringstilladelse til Vetivex 20 fra Dechra, infusionsvæske, natriumchlorid, 7,2 % w/v).
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Ringer acetat, infusionsvæske til væsketerapi hos alle dyrearter (der findes registrerede alternativer:
Ringer acetat, infusionsvæske til human anvendelse produceres bl.a. af Baxter og Fresenius-Kabi).
Zinkchlorid, vandig opløsning til ætsning af hypergranulerede sår hos heste, hunde og katte (der kan ansøges om udleveringstilladelse hos Sundhedsstyrelsen til Avoca ”Bray Group” stift, sølvnitrat, 95 %).
Følgende lægemidler er tilføjet bilag 2 på baggrund af udstedelse af mange individuelle dispensationer til anvendelsen (der findes ikke registrerede alternativer):
Magnesiumtrisilikat, 100 %, afdelte pulvere à 50 g, til behandling af løbesår hos kvæg.
Phenobarbital, injektionsvæske, 10mg/ml og 100 mg/ml, til behandling af epileptiske kramper hos hunde
og katte.
Ronidazol, kapsler á 30 mg, 60 mg eller 120 mg, til behandling af infektion med Tritrichomonas foetus
hos katte.
Vismuthmikstur, bismuthsubsalicylat 35 mg/ml, til behandling af gastrointestinale lidelser hos alle dyrearter.
Vismuthmikstur til kat, bismuthsubnitrat 3,3g/100g, til behandling af gastrointestinale lidelser hos katte.
Øvrige ændringer:
Mepyramin, injektionsvæske, antihistamin til behandling af heste. Dyrearten er udvidet til også at omfatte hunde og katte.
For infusionskoncentraterne kalium-natrium-glukose, kaliumchlorid og Ringer chlorid, stærk, er spektret
af dyrearter indskrænket til kun at omfatte smådyr samt heste, der er udelukket fra anvendelse til konsum, idet kaliumchlorid ikke er listet i forordning 37/2010 (dertil er sammensætningen af Ringer chlorid,
stærk, korrigeret i forhold til den anførte sammensætning i det tidligere bilag).
Natriumbicarbonat, infusionsvæske til væsketerapi. Dyrearterne er indskrænket til kun at omfatte smådyr samt heste, der er udelukket fra anvendelse til konsum, idet natriumbicarbonat ikke er listet i forordning 37/2010.
Kaliumbromid vil fremover kun være tilgængeligt i styrken 100 mg/ml.
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