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Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

31. august 2022 kl. 10.30-15.30 

Glostrup 

 
Deltagere: 

Formand Hans Henrik Dietz - Lektor emeritus, dyrlæge, lic.med.vet. Københavns Universitet 

Claes Enøe - Sektionsleder, dyrlæge, ph.d., Sektion for Veterinærmedicinsk Evaluering, Lægemiddelstyrelsen 

Henrik Torkil Westh - Klinisk professor, overlæge, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 

Universitet 

Håkan Vigre - Lektor, dyrlæge, ph.d., Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

John Haugegaard - Specialdyrlæge, Dipl. ECPHM, Customer Engagement Manager MSD, formand faggruppe 

svin, Den Danske Dyrlægeforening 

Svend Ellermann-Eriksen - Professor, ledende overlæge, dr.med, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital 

Jens Peter Nielsen - Professor, dyrlæge, ph.d., Dipl. ECPHM, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

Maria Mathilde Haugaard - Sektionsleder, dyrlæge, Sektion for Veterinærmedicin, sekretariat for Det 

Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Pia Holm Jul – Dyrlæge, sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Karina Nedergaard Hansen – Dyrlæge, sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Hanne Christensen – Dyrlæge, sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen  

 

Afbud:  

Kirstine Moll Harboe – Sektionsleder, overlæge, ph.d., Enhed for beredskab og smitsomme sygdomme, 

Sundhedsstyrelsen 

Stig Mellergaard – Dyrlæge, ph.d. 

Robert Leo Skov - Overlæge, dr.med., Infektionsberedskab, Statens Seruminstitut  

 

Referenter: 

Pia Holm Jul, Karina Nedergaard Hansen, Hanne Christensen 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Velkomst  

Rådets funktionsperiode forventes forlænget i forbindelse med forlængelsen af Veterinærforlig III (til og 

med 2023). Rådets medlemmer opfordres derfor til at tænke over væsentlige emner, som rådet bør se på 

i 2023. 

Pkt. 2. Eksternat 

Rådet afholder et mødedøgn den 4. til 5. oktober. Rådet vendte forslag til emner og eventuelle eksterne 

deltagere, der kan give rådet ny viden.  

Sekretariatet og formanden laver et foreløbigt program, som sendes ud til medlemmerne med henblik 

på hurtig tilbagemelding således, at eksterne deltagere kan inviteres snarest. 
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Pkt. 3. Gult kort ordningen 

Lars Holst Pedersen fra Veterinærrejseholdet i Fødevarestyrelsen præsenterede, hvordan Gult kort 

ordning fungerer i praksis ude i kontrollen. Veterinærrejseholdet har sagsbehandlingen af Gult kort 

ordningen. 

Rådet fik lejlighed til at stille spørgsmål til de udfordringer og fordele, som Lars ser i forhold til gult kort 

ordningen.  

Overordnet set vurderes det, at ordningen virker, men der er rum for at stramme grænseværdierne på 

enkelte aldersgrupper.  

Pkt. 4. Præsentation af antibiotikaforbruget i 2022 

Pia Holm Jul præsenterede antibiotikaforbruget til og med juli 2022. Rådet holder ekstra øje med 

udviklingen af forbruget efter, at markedsføringstilladelserne til medicinsk zink blev trukket tilbage den 

26. juni 2022. Der har været bekymring for en stigning i forbruget af antibiotika til svin, når der ikke 

længere kan bruges medicinsk zink.  

Pkt. 5. Fotografering 

Udsat til næste møde. 

Pkt. 6. Status på udfasning af medicinsk zink 

John Haugegaard havde inden mødet talt med flere af de store dyrlægepraksis angående de 

udfordringer, som de så efter ophør af brug af medicinsk zink. Han fortalte, at de praktiserende 

dyrlæger oplever, at der er en øget behandlingsforekomst her den første tid efter ophøret, men de 

oplever også, at der arbejdes fokuseret for at nedbringe dette. Der er ingen meldinger om ulovlig 

anvendelse af medicinsk zink. 

Rådet diskuterede mulighederne for at vaccinere mere og bredere end der gøres i forvejen.  

Pkt. 7.Gult kort ordningen og medicinsk zink ved L&F 

Christian Fink Hansen præsenterede erhvervets erfaringer efter udfasning af medicinsk zink og deres 

oplevelser med Gult kort ordningen.  

I forhold til udfasningen af medicinsk zink går det på nuværende tidspunkt bedre, end erhvervet havde 

forventet, men vi skal hen til næste sommer, før der kan laves en reel vurdering af, hvordan det er gået.  

Landbrug & Fødevarer bakker generelt op om Gult kort ordningen, men ser gerne ændringer i 

grænseværdierne for nogle aldersgrupper samt i vægtningen af tetracyklin. Desuden ser Landbrug & 

Fødevarer gerne, at målsætningen for reduktion i antibiotikaforbruget blev per dyr. 

Erhvervet ser sundere grise som nøglen til at sænke antibiotikaforbruget yderligere. Her spiller den 

PRRS-reduktionsstrategi, som blev offentliggjort i foråret, bl.a. ind.  

Erhvervet ser i 2022 en markant reduktion af svineproduktionen, hvilket forventeligt også vil afspejle 

sig i antibiotikaforbruget.  

Branchen offentliggør resultater af resistensundersøgelser på prøver fra svin, som er udført på 

laboratoriet i Kjellerup. 

Rådet diskuterede blandt andet, hvordan landbruget kan bidrage til en reduktion af 

antibiotikaforbruget. Rådet noterede sig også, at et af målene i EU's Farm-to-Fork strategi er en 50 % 

reduktion i salg af veterinære lægemidler i 2030. Det er endnu ikke meldt ud fra EU, hvordan de enkelte 

file:///C:/Users/B027108/Downloads/PRRS_strategi_reduktion_temaside.pdf
file:///C:/Users/B027108/Downloads/PRRS_strategi_reduktion_temaside.pdf
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lande skal bidrage til målet, og specielt hvad der er udgangspunktet for den varslede reduktion, hvilket 

kunne give anledning til bekymring, da antibiotikaforbruget i Danmark i forvejen er lavt sammenlignet 

med mange andre EU-lande.  

Rådet diskuterede også de forskellige opgørelsesmetoder for antibiotikaforbrug. Sekretariatet laver et 

udkast til en oversigt over de forskellige opgørelsesmetoder og deres fordele og ulemper, som sendes 

rundt til medlemmerne.  

Pkt. 8. Resistensovervågning 

Rådet diskuterede, hvilke muligheder der er, for at praktiserende dyrlæger kan få udført 

resistensundersøgelser på kliniske isolater. Disse undersøgelser udføres primært på prøver fra svin 

gennem det veterinære laboratorium i Kjellerup, som drives af Landbrug og Fødevarer. 

Rådet finder det problematisk, at der hovedsageligt udføres resistensovervågning på diagnostiske prøver 

fra svin. Rådet mener, at der i højere grad også bør udføres resistensovervågning på andre dyrearter.  

Pkt. 9. Andre væsentlige resistenser 

I ekspertgruppens rapport om husdyr-MRSA står der: I Danmark er husdyr-MRSA dog ikke den mest 

alvorlige resistenstrussel. En større trussel er en række svært multiresistente bakterier (Vancomycin-

resistente enterokokker, Carbapenem-resistente bakterier (CPE-bakterier), Extended spectrum beta-

lactamase-producerende bakterier (ESBL) og Clostridium difficile). Det blev oplyst, at Vancomycin og 

Carbapenemer ikke anvendes veterinært. 

Rådet fandt, at det fortsat er væsentligt at se på de nævnte resistenser både i forhold til bakteriespecies 

og resistensmønstre. Rådet vil arbejde videre hermed på rådets mødedøgn eller kommende møder. 

Pkt. 10. Eventuelt 

Sekretariatet indkalder til møder i 2023. Skriv gerne i god tid, hvis der er datoer, der er problematiske, 

så kan vi prøve at flytte det.  

Et rådsmedlem spurgte, om der er andre organisationer, som det kunne være relevant at inddrage i 

rådets resterende tid eller i et kommende råd. Det blev nævnt at miljø kunne være et område, det var 

relevant at inddrage i rådets arbejde.    

Et medlem spurgte, om der findes råd, der minder om Det Veterinærmedicinske Råd i andre lande 

(DVR: råd der rådgiver om antibiotikaforbrug til husdyr og giver direkte rådgivning til myndighederne). 

I så fald kunne det være, man kunne lade sig inspirere af deres arbejde. Sekretariatet og formanden 

undersøger, om de kan identificere sådanne råd.  


