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Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst
Formanden bød velkommen.
Ken Steen Pedersen skal forsvare sin doktordisputats den 26. august 2021. Rådets medlemmer
opfordres til deltagelse hvis muligt.
Rådets hjemmeside er kommet online på www.vetmedraad.dk
Pkt. 2. Rådets anbefalinger
Fødevarestyrelsen gav status på processen for rådets anbefalinger samt, hvor langt Fødevarestyrelsen
er i det videre arbejde med implementering af anbefalingerne.
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Pkt.3. Probiotika, præsentation
Fødevarestyrelsen præsenterede regelgrundlaget for brug af probiotika i foderet til dyr.
Pkt. 4. Beslutning om probiotika skal skrives ind i god klinisk praksis for svin
Rådet diskuterede hvorvidt brugen af probiotika skulle skrives ind i Rådets vejledning om god klinisk
praksis for svin. Det blev besluttet, at en endelig udtalelse færdigbehandles på næste møde.
Pkt. 5. God klinisk praksis til øvrige produktionsdyrearter
Grundet den kommende EU-forordning for veterinærmedicin ønskes det, at rådet tager stilling til, i
hvilke tilfælde det kan være nødvendigt, at anvende antibiotika til flokbehandling. Dette bør fremgå af
dokumentet ”God klinisk praksis”, der derfor med fordel kan udvides til flere produktionsdyrearter end
svin.
Rådet vil komme med anbefalinger til god klinisk praksis for yderligere produktionsdyrearter. Emnet
tages op igen ved næste møde.
Pkt. 6. Husdyr-MRSA i slagtekalve
Robert Leo Skov præsenterede tallene for husdyr-MRSA infektioner i personer, der kan knyttes til
kontakt med kvæg. Tallene gav ikke anledning til ændringer i de nuværende anbefalinger.

Pkt. 7. Gult kort ordningen
Fødevarestyrelsen præsenterede Fødevarestyrelsens Gult kort ordning.
Pkt. 8. Indledende drøftelse af Gult kort ordningens fremtid
Ved det næste møde skal rådet diskutere Gult kort ordningen. Rådet kom med forslag til data, der vil
være relevant at få fremsendt inden diskussionerne ved det kommende møde.
Pkt. 9. Hvad sker der med resistensen når vi ændrer på antibiotikaforbruget – en matematisk model
Håkan Vigre præsenterede resultaterne af DTUs projekt om at udvikle en model for at forudsige
forekomsten af antibiotikaresistens i svinepopulation.
Pkt. 10. Aktiviteter i Regi af Horizon Europe med fokus på husdyrproduktion
Niels Gøtke (Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation) præsenterede arbejdet i Horizon
Europe med fokus på de aktiviteter, der er relevante for husdyrsproduktionen.
Pkt. 11. Eventuelt
Rådets næste møde er den 28. august. Det forventes, at dette kan holdes som et fysisk møde.
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