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Høringsparter, jf. høringsliste 

 

 

J.nr. 2018-15-31-00415 

Dato: 07-06-2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til 

nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger 

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om særlige foranstalt-

ninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger i høring. 

Formål 

Formålet med ændring af bekendtgørelsen er at skabe hjemmel til, at den ansvarlige 

for en svinebesætning, for hvilken der er indgået aftale om sundhedsrådgivning, kan 

deltage i et projekt med besætningen med formål at tilvejebringe viden om produkti-

on af svin uden brug af lægemiddelzink med henblik på at udfase brugen af lægemid-

delzink uden samtidig at øge brugen af antibiotika. 

Baggrund 

EU-Kommissionen har i juni 2017 besluttet, at lægemidler med zinkoxid (lægemid-

delzink) til forebyggelse af diarre hos smågrise skal udfases inden for 5 år. Det er 

endvidere i den politiske aftale om Veterinærforlig III 2018-20211 aftalt, at der i sam-

arbejde med branchen skal arbejdes på at finde alternativer til anvendelsen af læge-

middelzink i den danske svineproduktion. Dette arbejde skal bidrage til, at udfasning 

af lægemiddelzink ikke resulterer i et øget forbrug af antibiotika eller kompromitterer 

dyrevelfærden i besætningerne. 

For at få et muligt og realistisk billede af effekten af potentielle tiltag vedrørende 

udfasning af lægemiddelzink i svinebesætninger er det vigtigt, at besætninger, her-

under besætninger med forskelligt antibiotikaforbrug, får mulighed for at deltage i et 

projekt uden at være bundet af reglerne om Gul Kort, idet det ikke på forhånd kan 

udelukkes at udfasning af lægemiddelzink i en periode kan føre til øget antibiotika-

forbrug. Ved at give mulighed for besætningers deltagele i et projekt uden at være 

bundet af reglerne om Gul Kort, bidrager Fødevarestyrelsen til at motivere besætnin-

ger med forskellige forbrugsmønstre i forhold til brugen af antibiotika til at deltage i 

et projekt. 

 

                                                             
1 Indgået den 13. december 2017 mellem regeringen og samtlige partier i Folketinget 
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Indhold 

Med bekendtgørelsen foreslås det, at der som § 2, stk. 4 i bekendtgørelsen indsættes 

en ny bestemmelse, der giver mulighed for, at den ansvarlige for en besætning kan 

blive undtaget fra Gult Kort-ordningen (bestemmelsen i bekendtgørelsens § 2, stk. 1) 

såfremt denne med besætningen deltager i et af Fødevarestyrelsen godkendt projekt, 

der har til formål at tilvejebringe viden om produktion af svin uden brug af lægemid-

delzink med henblik på at udfase brugen af lægemiddelzink uden samtidig at øge 

brugen af antibiotika.  

Ifølge Gult Kort-ordningen kan en landmand påbydes at reducere sit forbrug af anti-

biotika, hvis han overskrider nærmere fastsatte grænseværdier, jf. § 2, stk. 1 i be-

kendtgørelsen.  

Den foreslåede undtagelse fra Gult kort-ordningen gælder alene i den periode besæt-

ningen indgår i projektet og højest i 6 måneder. Undtagelsen ophører endvidere så-

fremt brugen af lægemiddelzink genoptages i besætningen i projektperioden.  

Ved ophør med deltagelse i et projekt finder bestemmelsen i bekendtgørelsens § 2, 

stk. 1 anvendelse fra datoen for ophør med deltagelse i projektet at regne, dvs. at et 

eventuelt påbud efter § 2, stk. 1 kan meddeles 9 måneder derefter.   

Den ansvarlige for besætningen skal underrette Fødevarestyrelsen såfremt der under 

deltagelse i projektet opstår en væsentlig stigning i antibiotikaforbruget eller væsent-

lige dyrevelfærdsmæssige eller veterinære problemstillinger i besætningen. I sådanne 

tilfælde kan Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om at den besætningsansvarlige med 

besætningen anses for udtrådt af projektet.  

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft forventeligt den 1. juli 2018. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at den foreslåede ændring ikke vil indebære 

væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervet. En vurdering af de administrati-

ve konsekvenser for erhvervet foretages af Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regule-

ring i forbindelse med høringen, men det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke 

vil være væsentlige administrative konsekvenser forbundet med den foreslåede æn-

dring. 

Forholdet til reglerne om KO 

Bekendtgørelsen indeholder ikke regler, der er pålagt krydsoverensstemmelse. 

Forholdet til EU retten 

Bekendtgørelsen indeholder ikke EU retlige aspekter, idet der er tale om nationale 

regler. 

Høringsfrist 

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest mandag den 18. juni 

2018 og sendes til e-mail: kise@fvst.dk og piaju@fvst.dk. Reference bedes anført 

med ”Høring over udkast til bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbrin-

gelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger, j.nr. 2018-15-31-00415”.  
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Eventuelle spørgsmål kan i høringsfasen rettes til Pia Jul på e-mail: piaju@fvst.dk 

med cc. til kise@fvst.dk. Det er vigtigt at henvendelser sendes til begge e-mail adres-

ser. 

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på Hørings-

portalen på www.borger.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Sejlstrup 

Fuldmægtig, cand.jur. 

 


