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Hej Anne. 
 
Så er jeg kommet hjem fra ferie. Og beklager mit lidt hektiske telefoniske svar sidste mandag, men jeg stod 
i Frankfurt lufthavn på vej til Rom med familien. 
 
Vdr. 17 alfa methyltestesteron. 
Jeg har for en god ordens skyld nu tjekket med Vetpharm i Løgstør. Og de har bekræftet, at du husker 
bedre end jeg. 17-alfa-methyl-testesteron er et magistrelt fremstillet lægemiddel, og altså ikke et human 
produkt, som jeg fejlagtig har skrevet i vedhæftede høringssvar. Beklager forvirringen. 
Og som du ganske rigtig påpegede, så forværrer dette rent faktisk situationen, såfremt udkast-teksten 
gennemføres, da forslaget slet ikke åbner op for muligheden for anvendelse af magistrelle lægemidler til 
akvakulturdyr. Hverken før eller efter vedtagelse af listen nævnt i Artikel 116 stk. 4.  
 
Vi anmoder hermed endnu engang Fødevarestyrelsen (og Sundhedsstyrelsen) om aktivt at arbejde for at få 
teksten justeret/ændret, således at både humane og magistrelle lægemidler også fremadrettet vil kunne 
anvendes til akvakulturdyr. 
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Dansk Akvakultur repræsenterer det danske opdrætserhverv.  

Vores medlemmer opdrætter årligt ca. 40.000 tons fisk, skaldyr m.v., og vi eksporterer for ca. 1,2 mia. kr.  

Det bidrager til folkesundheden og den danske samfundsøkonomi.  

Vores mission er at øge udbuddet af sunde og ansvarligt opdrættede akvakulturprodukter til forbrugere i ind- og 

udland. 
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Til Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

http://www.danskakvakultur.dk/
mailto:arp@fvst.dk


 
Hermed fremsendes høringssvar i sagsnr.: 1304316. 
Vedr. høring over Kommissionens forslag til forordning om veterinærlægemidler og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004. 
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