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Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

11. maj 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 

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

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

Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

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

sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Pia Holm Jul - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Karina Nedergaard Hansen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, 

Fødevarestyrelsen 

 

Afbud:  

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

Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

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

sygdomme, Sundhedsstyrelsen 

Stig Mellergaard – Dyrlæge, ph.d. 

Hanne Christensen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

 

Referenter 

Pia Holm Jul, Karina Nedergaard Hansen 

Dagsorden 

Pkt. 1. Velkomst  

Formanden bød velkommen. Velkommen til sektionsleder, dyrlæge, ph.d. Maria Mathilde 
Haugaard, der er ny leder af rådets sekretariat. 
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Pkt. 2. Husdyr-MRSA i heste 

I 2019 viste overvågningen af husdyr-MRSA en forekomst på 11 pct. positive hestehold i 
Danmark. Da det er over grænsen på 10 pct., som blev fastsat i den oprindelige MRSA-rapport, 
afgav rådet en anbefaling hertil i april 2021. Ved overvågning i hestehold i 2021 var 
forekomsten 2 pct. positive hestehold. Fødevarestyrelsen har derfor anmodet rådet om en 
vurdering af, om rådet vil fastholde sin anbefaling, eller om rådet vil ændre den.  

Pkt. 3. Diskussion vedr. husdyr-MRSA i heste med henblik på anbefaling 

Rådet diskuterede det på mødet omdelte oplæg til opdatering af rådets anbefaling om 
håndtering af husdyr-MRSA i heste. Der er sket et fald i forekomsten fra 11 til 2 pct. fra 2019 til 
2021, hvilket er statistisk signifikant. Anbefalingen om at vaske og afspritte hænder, når 
hestestalden forlades, opretholdes.  Rådet anbefaler ikke forskningstiltag i forhold til husdyr-
MRSA i hestehold på nuværende tidspunkt, da forekomsten i hestehold er lav. 

Rådet diskuterede formålet med overvågningen af husdyr-MRSA i hestehold, og der var 
enighed om, at fortsat overvågning på et passende niveau giver mening, så det bliver muligt at 
opdage en eventuel fremtidig stigning i forekomsten og reagere herpå i tide.  

Ved næste overvågning for husdyr-MRSA i heste anbefaler rådet, at alle samleprøver, der 
udtages i et hestehold, bliver undersøgt for husdyr-MRSA, da det vil give viden om, hvor stor 
en del af hesteholdet, der bærer husdyr-MRSA. Hidtil er undersøgelse af de resterende prøver 
standset ved konstatering af husdyr-MRSA i én prøve, da man ved denne konstatering ved, at 
der er husdyr-MRSA i hesteholdet. Overvågning af store hestehold, hvor der kommer mange 
mennesker giver størst værdi. Efter næste overvågning ønsker rådet at revurdere indsatsen.  

Det blev aftalt, at formanden og sekretariatet tilretter dokumentet med rådets opdaterede 
anbefaling i forhold til diskussionen på mødet. Dokumentet udsendes herefter til 
rådsmedlemmernes skriftlige kommentering og godkendelse.  

Pkt. 4. Status på Veterinærforlig IV 

Pia Holm Jul oplyste, at den endelige tidsplan og proces for Veterinærforlig IV endnu ikke er 
på plads. Rådet har lavet et dokument med input til Veterinærforlig IV samt et dokument om 
fortsættelse af husdyr-MRSA overvågning på mindre niveau.  Fødevarestyrelsen holder en 
workshop for eksterne interessenter i juni, hvor rådets medlemmer også er velkomne til at 
deltage.  

Rådet diskuterede, at Veterinærforlig III allerede er blevet forlænget med ét år til og med 
2022. Rådsmedlemmerne var var derfor bekymrede for at forsinkelser i forhold til afklaring på 
Veterinærforlig IV kan have stor betydning for forskningen. Rådet besluttede derfor at sende et 
notat om rådets bekymring i forhold til forskningen til forligskredsen bag veterinærforlig III. 
Det blev aftalt at formanden skriver udkast til notat og sender rundt til rådsmedlemmernes 
skriftlige kommentering og godkendelse. 

Pkt. 5. Fotografering 

Udsat til næste møde. 

Pkt. 6. Antibiotikaforbruget 2021 

Johanne Bischoff Kabbelgaard fra Fødevarestyrelsen præsenterede Fødevarestyrelsens 
opgørelse af antibiotikaforbruget til dyr i 2021. 

Antibiotikaforbruget i 2021 til svin, herunder særligt antibiotikaforbruget til flokbehandling, 
samt antibiotikaforbruget til henholdsvis kvæg, fjerkræ og akvakultur var faldet, når der 
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sammenlignes med forbruget i 2020.  Det samlede antibiotikaforbrug til dyr i 2021 er ligeledes 
faldet, når der sammenlignes med forbruget i 2020. 

Pkt. 7. Diskussion af antibiotikaforbruget 2021. 

Rådet diskuterede antibiotikaforbruget til dyr i forlængelse af præsentationen under punkt 6.  

Rådet var tilfreds med, at det samlede antibiotikaforbrug til dyr er faldende.  

Rådet så gerne, at der var en større reduktion i antibiotikaforbruget til svin, men fandt det 
positivt, at der har været et større fald i antibiotikaforbrug til flokbehandling. Samtidig er rådet 
bekymret for, hvilke konsekvenser det får for antibiotikaforbruget, at anvendelse af medicinsk 
zink bliver forbudt fra 25. juni 2022, og at der til dato kun har været en meget lille reduktion i 
zinkforbruget.  

Rådet udtalte, at fjerkræsektoren fortjener ros for lavt antibiotikaforbrug generelt. 

Det blev aftalt, at formanden laver udkast til notat om rådets vurdering af antibiotikaforbruget. 
Notatet sendes til skriftlig kommentering og godkendelse hos rådsmedlemmerne. 

Rådet ønskede desuden at få præsenteret de tal, der er tilgængelige for antibiotikaforbruget i 
2022, til næste rådsmøde i august. Forventeligt vil det være antibiotikaforbruget for første 
halvår 2022. 

Pkt. 8. Gult kort-ordningen 

Pia Holm Jul præsenterede Fødevarestyrelsens Gult kort-ordning, som indebærer, at en 
svineproducent får et påbud om at reducere antibiotikaforbruget til sine svin (et gult kort), 
hvis producenten overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug. Gult kort-
ordningen, som den ser ud i dag, regulerer den enkelte producents samlede antibiotikaforbrug, 
ved at der er indført grænseværdier for forbruget. Samtidig er der faktorer på de antibiotika, 
som betragtes som kritisk vigtige til behandling af mennesker, således at disse tæller mere i 
besætningens antibiotikaregnskab. Siden Gult kort-ordningen blev indført i december 2010, 
har Fødevarestyrelsen sænket grænseværdierne for forbruget af antibiotika til svin 5 gange. 
Når en type antibiotika pålægges en faktor i Gult kort-ordningen har Fødevarestyrelsen 
observeret, at anvendelse af det pågældende antibiotika reduceres eller stopper (afhængig af 
faktorens størrelse). Samtidig ses det, at forbruget helt eller delvist flyttes til andre 
antibiotikatyper. 

Rådet diskuterede Gult kort-ordningen, herunder om de enkelte antibiotikas påvirkning af 
miljøet bør inddrages i ordningen. Rådet aftalte at komme med en vurdering af ordningen i 
efteråret 2022. 

Pkt. 9. Opgørelsesmetoder 

Pia Holm Jul præsenterede de forskellige opgørelsesmetoder, som Fødevarestyrelsen og andre 
aktører anvender til at opgøre forbrug af antibiotika.  

Rådet diskuterede fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Rådet ønsker en tabel med 
styrker og svagheder ved de enkelte opgørelsesmetoder.  

Pkt. 10. Kort opdatering på veterinærlægemiddelforordningen 

Pia Holm Jul oplyste om Fødevarestyrelsens arbejde i forhold til artikel 106 i 
veterinærlægemiddelforordningen, som bl.a. omhandler, at lægemidler skal bruges i 
overensstemmelse med markedsføringstilladelsen. Fødevareministeren har bl.a. skrevet til 
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EU-Kommissionen vedr. afkortning af antibiotikabehandling og har fået svar fra 
Kommissionen med Kommissionens bekymringer i forhold til at ændre artiklen. 
Fødevarestyrelsen har på den baggrund sendt en bestilling til DK-VET om at finde forskning 
der understøtter, at antibiotikabehandling kan afkortes, uden at det giver anledning til øget 
resistens. 

Pkt. 11. Eventuelt 

Sekretariatet indkalder til møder, så rådsmedlemmerne er booket et år ud i fremtiden. 
Afholdelse af møder, der ligger i 2023, er betinget af, at rådet videreføres i Veterinærforlig IV 
eller administrativt videreføres i en forlængelse af Veterinærforlig III. 


