
Fødevarestyrelsen 
Veterinærrejseholdet 
28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 
J. nr. 2010-V4-292-00845 
LINA 
 
 
Bødekatalog vedr.:  

1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring af lægemidler til dyr og 
2. Dyrlægers overtrædelse af reglerne om anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til dyr 

 
Indledning 
Kontrolafdelingerne har for overtrædelser begået efter 1. marts 2006 adgang til at udstede administrative bødeforelæg forudsat 
overtrædelsen enten er medtaget i dette bødekatalog1, eller der er opnået en dom for forholdet og således skabt en retspraksis. For 
retspraksis henvises til sanktionsoversigten. Andre overtrædelser skal politianmeldes. Kontrolvejledningen2, afsnit 5.12, indeholder 
retningslinier for udstedelse af administrative bødeforelæg og for, hvornår der skal indgives politianmeldelse. 
 
Baggrund for strafskærpelsen i 2006 
Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. 
 
Der lægges stor vægt på at sikre, at dyreejere anvender og opbevarer lægemidler til dyr i overensstemmelse med lovgivningen, og at 
dyrlæger anvender, udleverer og receptordinerer lægemidler til dyr i overensstemmelse med lovgivningen. Ulovlig brug af lægemidler til 
dyr kan indebære risiko for fødevaresikkerheden, herunder levering af fødevarer, f.eks. mælk og kød, med indhold af restkoncentrationer af 
lægemidler til dyr, og for dyresundheden, herunder risiko for fejlbehandling, der kan forvolde unødvendige lidelser for dyr. 
 
For yderligere at styrke den præventive effekt af bødestraffene fordobles bødestørrelsen ifølge loven ved  

 dyreejerens større dyrehold, jf. tabel 1, henholdsvis  
 meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået, jf. tabel 2. 

 

                                                 
1 Jf. bemærkningerne til lov nr. 105 af 20/02 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse)) 
2 Findes på www.fvst.dk 
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Tabel 1 ”Større” dyrehold3  
Dyreart Sobesætninger 

med/uden 
opdræt 
(antal søer) 

Smågrise 
eller 
slagtesvine-
besætninger4 
(antal grise) 

Malkekvæg 
(totale antal 
dyr) 

Kødkvæg5 Slagtekalve-
besætninger 

Slagte-
kyllinger 
 
 

Høns i 
konsumægsproduk
-tion 

Kalkuner Mink  
(antal 
tæver) 
 

Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 
2006 og 2007 

250 1.000 200 50 100 68.000 12.000 - 1.000 

Større 
dyrehold 
2006 og 2007 

375 1.500 300 75 150 102.000 18.000 - 1.500 

Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 
2008 og 2009 

300 1.200 200 50 100 100.000 12.000 10.000 1.500 

Større 
dyrehold 
2008 og 2009 

450 1.800 300 75 150 150.000 18.000 15.000 2.250 

Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 
2010 

350 1.300 250 60 130 100.000 12.000 10.000 1.500 

Større 
dyrehold 
2010 

525 1.950 375 90 195 150.000 18.000 15.000 2.250 

Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 
2011 

363 1.353 233 56 140 80.000 13.333 10.667 1.733 

                                                 
3 Et dyrehold er ”større”, hvis det er 50 % større end et gennemsnitsdyrehold inden for den pågældende dyreart. Oplysning om størrelsen af det konkrete dyrehold hentes i 
CHR-registeret, ligesom størrelsen af et gennemsnitsdyrehold er beregnet på grundlag af oplysninger i CHR-registeret. 
4 Uden søer 
5 Korrigeret for besætninger under 10 landbrugsdyr, da mange ”fritidslandbrugere” med kødkvæg. 
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Større 
dyrehold 
2011 

545 2.030 350 85 210 120.000 20.000 16.000 2.600 

Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 
2012 

378 1.358 239 56 147 76.001 14.328 9.833 1.775 

Større 
dyrehold 
2012 

570 2.040 360 85 225 114.050 21.500 14.750 2.670 

 
Hvis dyreejeren driver flere landbrugsvirksomheder med samme dyreart (enten som enkeltmandsvirksomheder eller som selskaber med den 
pågældende som ejer), skal størrelsen af dyreholdet beregnes på grundlag af alle disse – overskrides herefter grænserne i tabel 1, er der tale 
om et større dyrehold. Er dyreholdet større skal bøden som udgangspunkt fordobles, jf. tabel 3. 
 
 
Tabel 2 ”Meget stort antal” sundhedsrådgivningsaftaler6 (SRA) 
 kvægbesætninger svinebesætninger Mink akvakulturer 
Gennemsnitlig antal SRA 
2006 

7 20 - 5 

”Meget stort antal” SRA  
2006 

14 40 - 10 

Gennemsnitlig antal SRA 
2007 

9 19 - 3 

”Meget stort antal” SRA  
2007 

18 38 - 6 

Gennemsnitlig antal SRA 
2008 og 2009 

9 19 - - 

”Meget stort antal” SRA  
2008 og 2009 

18 38 - - 

                                                 
6 En dyrlæge har et meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler, hvis den pågældende har indgået dobbelt så mange aftaler som en gennemsnitsdyrlæge med 
sundhedsrådgivningsaftaler inden for den pågældende dyreart. Oplysning om det gennemsnitlige antal sundhedsrådgivningsaftaler er hentet i Vetstat. 
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Gennemsnitlig antal SRA 
2010  

8 21 - - 

”Meget stort antal” SRA  
2010  

16 42 - - 

Gennemsnitlig antal SRA 
2011  

10,5 31 - - 

”Meget stort antal” SRA  
2011  

21 62 - - 

Gennemsnitlig antal SRA 
2012 

11 31 12 - 

”Meget stort antal” SRA  
2012 

22 62 24 - 

 
Fødevarestyrelsen opdaterer årligt tabellerne og udmelder de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. 
 
Indberetningspligt for kontrolafdelingerne til Veterinærrejseholdet 
Kontrolafdelingerne skal løbende indsende følgende materiale  

1) Dyreejere: vedtagne administrative bøder og domme, der vedrører overtrædelser af ministeriets lovgivning vedr. veterinærmedicin 
2) Dyrlæger:  

a. Fraskrivelse, fratagelse og frakendelse af dyrlægers autorisation eller dele heraf. 
b. Indskærpelser, påbud, forbud, vedtagne bødeforelæg og domme for overtrædelse af bestemmelser i  

i. lov om dyrlæger eller regler fastsat i medfør heraf  
ii. lægemiddellovgivningen 

iii. dyreværnsbestemmelser 
 
Materialet sendes til Veterinærrejseholdet (FVST), evt. til adressen: Veterinærrejseholdet, Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV. 
 
Materialet bruges til at opdatere Vetreg og bødekatalog.  
 
Politianmeldelse, angiv strafskærpelseslov og vedlæg materialet 
I forbindelse med en politianmeldelse angives strafskærpelsesloven ved begrundelsen af bødestørrelsen (autotekst). Strafskærpelsesloven med 
bemærkninger og bødekatalog vedlægges politianmeldelsen. 
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I øvrigt henvises til Kontrolvejledningen, særligt afsnit 5.12. og 5.13. Paradigma for oversendelse af sager til politiet kan findes som autotekst. 
 
Bødestørrelser 
De foreslåede normalbøder anvendes som grundlag for Fødevarestyrelsens (fødevareregionernes) fastsættelse af bødestørrelser i administrative 
bødeforelæg.  
 
Nedenfor angives i tabelform overtrædelse og den deraf følgende bødestørrelse. Tabel 3 vedrører dyreejeres overtrædelser. Tabel 4 dyrlægers 
overtrædelser. Niveauet er som udgangspunkt for tilfælde, hvor overtrædelsen er begået én gang, og hvor den pågældende ikke tidligere er 
straffet for tilsvarende overtrædelse, se evt. VLD af 10.09.2008 
 
Det bemærkes, at bødeniveauet – uanset om den foreslåede bestemmelse er opfyldt – bør forhøjes (yderligere), hvis der i overensstemmelse med 
straffelovens almindelige principper forekommer skærpende omstændigheder, herunder gentagne, systematiske overtrædelser. I sådanne tilfælde 
bør bøden som udgangspunkt mindst fordobles. Er der tale om en betydelig økonomisk gevinst, er der tillige tale om en skærpende 
omstændighed. I disse tilfælde må det tillige overvejes, om der er grundlag for konfiskation efter straffelovens almindelige regler, og om der er 
grundlag for rettighedsfratagelse eller rettighedsfrakendelse7. 
 
Der vil ligeledes være sager, hvor der er på grund af formildende omstændigheder er grundlag for at udmåle bøder, der er lavere end de neden for 
anførte. Der kan være tale om tilfælde, hvor et forhold i den konkrete sag er mindre strafværdigt, f.eks. på grund af gerningsmandens personlige 
forhold. 
 
Hvis der i en enkelt sag er tale om overtrædelser af flere forskellige strafbelagte bestemmelser, gives en samlet bøde for alle overtrædelser. For 
udmålingen og for nærmere vejledning i øvrigt henvises til Kontrolvejledningen, særligt afsnit 5.12. 
 
Det er endvidere væsentligt at understrege, at spørgsmålet om, hvilken straf der skal fastsættes i det enkelte tilfælde, naturligvis fortsat i sidste 
instans beror på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder.  
 
 
 

                                                 
7 Jf. kap. 6 i dyrlægeloven – rettighedsfratagelse sker administrativt, -frakendelse sker ved dom. 
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Tabel 3: Dyreejeres overtrædelser 
Materiel 
bestemmelse 

Strafhjemmel Forhold 
 

Bødestørrelse (når begået én gang og ikke 
straffet for tilsvarende overtrædelse) 

Dyrlægelovens § 
2, stk. 2, jf. § 2, 
stk. 1, nr. 3  
 
Dyreejerbek. 780, 
§ 11, stk. 1 og 2 
 
 
 
 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 11, stk. 1 
og 2) 

Dyrlægelovens § 
38, stk. 1, nr. 1 
  
 
Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Behandling af dyr uden fornøden involvering af 
en dyrlæge - dyreejerens behandling af et eller 
flere dyr, uden at en dyrlæge har diagnosticeret, 
hvad der skal behandles for 
 
Hvis der er tale om flere behandlinger/behandling af 
flere dyr hæves bøden med den opnåede besparelse 

6000 kr.  
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr.  
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Dyreejerbek. 780, 
§ 3, stk. 1, § 4, 
stk. 1 og 2, § 5, 
stk. 1 og 2 
 
 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 5, stk. 1, 2, 
4, 5, 6) 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Ulovlig opbevaring af lægemidler til dyr 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. 
er tale om en meget lille mængde medicin, eller hvis 
medicinen er meget gammel8. 
 
Det er en skærpende omstændighed, hvis der f.eks. 
er tale om et stort lager af medicin eller medicin 
forbeholdt dyrlægens personlige anvendelse. 

3000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
6000 kr.  
 
 

Dyreejerbek. 780 
§ 6 
 
 
 
 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 6) 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Opbevaring uden etikette 
 
 

3000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
6000 kr.  
 
Politianmeldes, mangler bødepraksis 

Dyreejerbek. 780 
§ 3, stk. 2 
 
 
 
 
 
(Dyreejerbek. 481 
§ 5, stk. 3) 
 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Opbevaring under urene forhold, tilgængeligt for 
uvedkommende 
 
Bødestr. fastsat som for dyrlæger (for hvilke det 
fremgår af strafskærpelsesloven) 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. 
ikke er tegn på, at den uforsvarlige opbevaring har 
ført til misbrug. 

2000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
4000 kr.  
 
 
Retspraksis  (ikke i strafskærpelseslov), jf.  
byretsdom af 26.08.2008, forhold 4, 
Holstebro 

Dyreejerbek. 780, 
§ 16, stk. 1-3 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 

Levering af dyr med restkoncentrationer af 
antibiotika til slagtning 

6000 kr. 
 

                                                 
8 Der er dermed ikke noget, der tyder på, at dyreejeren har haft til hensigt at anvende medicinen. 
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(Dyreejerbek. 
481, § 15, stk. 1-
3) 

og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr. 

Dyreejerbek. 780, 
§ 18 
 
 
 
 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 17) 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Levering af mælk med restkoncentrationer af 
antibiotika til mejeri 

6000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr. 

Bek om SRA  
- for svin (787) 

§ 5 
 
- for kvæg 

(786) § 5 

Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1  
 

- for kvæg 
(786) § 60, 
stk. 1 

 
Ved bek om SRA 
henvises også til 
lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 

Undladt indgå obligatorisk 
sundhedsrådgivningsaftale  

6000 kr.  
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr. 
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Uden SRA: 3000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
6000 kr. 
 

Dyreejerbek. 780, 
§ 15, stk. 1 
 
 
 
 
 
Bek om SRA  
- for svin (787) 

§ 42, stk. 1 
 
- for kvæg 

(786) § 38, 
stk. 1 

 
- for 

akvakulturanl
æg (299) § 8, 
stk. 1 
 

- for får og ged 
(214) § 8, stk. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 13, stk. 1) 
 

Dyreejerbek. 780, 
§ 34, stk. 1, nr. 1 
og lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1  
 

- for kvæg 
(786) § 60, 
stk. 1 

 
- for 

akvakulturanl
æg (299) § 
14, stk. 1 

 
- for får og ged 

(214) § 14, 
stk. 1 

 
Ved bek om SRA 
henvises også til 
lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 
(hvis større 
dyrehold) 
 
(Dyreejerbek. 
481, § 35, stk. 1, 
nr. 1 og stk. 3) 

Manglende eller mangelfulde medicinoptegnelser 
 
Hvis dyreejeren har indgået 
sundhedsrådgivningsaftale straffes med en bøde på 
5000 kr. – eller –  hvis dyreejeren driver et større 
dyrehold – 10000 kr. Med SRA: 5000 kr.  

 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
10000 kr. 
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(Bek om SRA  
-     for svin (927) 

§ 7, stk. 1  
 
- for kvæg 

(926)  § 7, 
stk. 1) 
 

(Bek. om Ny 
SRA for kvæg, § 
12, stk. 2) 

 
(Bek om SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1  
 

- for kvæg § 
13, stk. 1) 

 
 
(Bek. om Ny 
SRA for kvæg, § 
15, stk. 1) 

Bek om SRA  
- for svin (787) 

§ 22, § 44 
 

- for kvæg 
(786) § 22, § 
40 
 

- for 
akvakulturanl
æg § 9, stk. 3, 
§ 10, stk. 5, § 
4, stk. 2 
 

- for får og ged 
§ 9, stk. 3, § 
10, stk. 5, § 4, 
stk. 2 

 
 
 
 

Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1  
 

- for kvæg 
(786) § 60, 
stk. 1 

 
- for 

akvakulturanl
æg § 14, stk. 
1 
 

 
- for får og ged 

§ 14, stk. 1 
 
 
Ved bek om SRA 
henvises også til 
lov om hold af 
dyr, § 70, stk. 4 

Mindre overtrædelser som f.eks. manglende 
underskrift af besøgsrapporter, statusrapporter og 
manglende meddelelse om opsigelse af frivillig 
sundhedsrådgivningsaftale 

1000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
2000 kr. 
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(Bekendtgørelse 
om SRA 
- for svin (927) 

§ 8, stk. 3, § 
9, stk. 5 eller 
§ 4, stk. 2 
 

- for kvæg (926) 
§ 8, stk. 3, § 
9, stk. 5, § 4, 
stk. 2) 

 
(Bek. om Ny 
SRA for kvæg 
(1045), § 5, stk. 2 
eller 3) 

(hvis større 
dyrehold) 
 
(Bekendtgørelse 
om SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
 
 
- for kvæg § 

13, stk. 1) 
 
 
 
(Bek. om Ny 
SRA for kvæg 
(1045), § 15, stk. 
1) 
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Tabel 4: Dyrlægers overtrædelser 
Materiel 
bestemmelse 

Strafhjemmel Forhold 
 

Bødestørrelse (når begået én gang og ikke 
straffet for tilsvarende overtrædelse) 
5-20000 kr.  
 
(Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør 
ikke anvendes bødestørrelser over 10000 
kr.9) 
 

Dyrlægelovens § 
8, stk. 1 

Dyrlægelovens § 
38, stk. 1, nr. 1 og 
stk. 5 

Manglende omhu og samvittighedsfuldhed 
 
Overtrædelser kan have et vidt forskelligt indhold. 
Gentagne operationer af f.eks. hunde og katte med 
efterfølgende behandlingskrævende infektioner 
som følge af utilstrækkelig hygiejne bør straffes 
med en bøde på 5000 kr.  
 
Gentagne operationer af f.eks. hunde og katte med 
efterfølgende livstruende tarmfremfald i 
operationssåret eller systematisk udlevering eller 
receptordinering af lægemidler til dyr uden 
tilstrækkeligt kendskab til de pågældende dyrehold 
og uden tilstrækkelig anvisning til de pågældende 
dyreejere bør straffes med bøder på 20000 kr.  

Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10-40000 
kr.  
 
(Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør 
ikke anvendes bødestørrelser over 20000 
kr.) 
 

Dyrlægebek 785 
§§ 3 og 4 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebekg. 
482/2007 
§ 8, stk. 1 og 2) 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 

Overtrådt kaskadereglen 6000 kr.  
 
Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. 
byretsdom af 3.5.2010, Herning 

Dyrlægelovens § 
12, stk. 1, § 14, 

Dyrlægelovens § 
38, stk. 1, nr. 1 og 

Udlevering og receptordinering af lægemidler 
uden tilstrækkeligt kendskab til dyreholdet 

6000 kr. 
 

                                                 
9 Vurderes der at være grundlag for en højere bøde, bør sagen politianmeldes. 
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stk. 1-4 
 
Dyrlægebek 785 § 
23, stk.1; § 24, stk. 
1-7; § 28; § 29, 
stk. 1; § 30, stk. 1,  
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 49 og § 54 
 
Bek SRA svin 
(787) § 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek 482,  
§ 23, stk. 1, § 24, 
stk. 1, 2, 3, 5, § 25, 
stk. 2, § 28, stk. 1, 
§ 29) 

stk. 5 
 
Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1  
- for kvæg (786) 

§ 60, stk. 1 
 
Ved bek om SRA 
henvises også til 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 
 

 Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 

Dyrlægebek 785 § 
17, stk. 1, nr. 8 og 
§ 19  
 
 
 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 

Udlevering af fluorokinoloner til injektion 
 
 

6000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 
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(Dyrlægebek 482, 
§ 17, stk. 1, nr. 8) 
 

 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 

Dyrlægebek 785 § 
17, stk. 1, nr. 1-7 
og § 19  
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 17, stk. 1, nr. 1-7 
og nr. 9) 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 

Udlevering af andre lægemidler, der er 
forbeholdt dyrlægens anvendelse  

6000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 

Dyrlægebek. 785 § 
25 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 25, stk. 1 og 3)  
 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 
 

Manglende resistensundersøgelse og 
indberetning i forbindelse med brug af 
fluorokinoloner 

4000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 8000 kr. 
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Dyrlægebek 785 § 
26 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 26, stk. 1) 
 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 

Goldbehandling uden bakteriologisk 
undersøgelse 

3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 

Dyrlægebek 785 § 
27 
 
 
 
 
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 57, stk. 1 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
Bek om SRA 
kvæg (786) § 60, 
stk. 1 og lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 

Manglende mælkeprøve ved anvendelse, 
udlevering/ordinering af andet end simple 
penicilliner ved yverbetændelse 

3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr 
 
Politianmeldes – ingen bødepraksis 

Bek SRA kvæg 
(786) § 57, stk. 2 

Bek om SRA 
kvæg (786) § 60, 
stk. 1 og lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 
 

Manglende korrektion når analyseresultat af 
mælkeprøve foreligger 

6000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 
 
Politianmeldes – ingen bødepraksis 
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Dyrlægelovens § 
11, stk. 3, jf.  
dyrlægebek. 785, § 
36, stk. 1, 2 og 4 
 
 
 
(Dyrlægelovens § 
11, stk. 3, jf.  
dyrlægebek. 482, § 
35, stk. 1, 2 og 4) 
 
 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 
 
 

Manglende eller mangelfuld indberetning til 
Vetstat  
 
Fuldstændig undladelse af at indberette data er en 
meget alvorlig overtrædelse, der som udg. pkt. bør 
straffes med bøde på 20000 kr.  
 
Enkelte manglende eller fejlagtige indberetninger 
bør som udg. pkt. straffes med 5000 kr. 

5-20000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10-40000 
kr.  
 
 
 
 

Dyrlægebek 785 § 
38, stk. 2 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 
§ 37, stk. 2) 
 
 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 
 
 

Uforsvarlig opbevaring af lægemidler 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis der 
f.eks. ikke er tegn på, at den uforsvarlige 
opbevaring har ført til misbrug. 
 
Det er en skærpende omstændighed hvis der f.eks. 
er tale om lægemidler, der er forbeholdt dyrlægens 
personlige anvendelse, og som dermed ikke må 
udleveres eller receptordineres. 

2000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 4000 kr. 
 
 

Dyrlægebek. § 39 
 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
Dyrlægebek 482, § 

Manglende eller mangelfuld etikette 
 

5000 kr.  
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
10000 kr. 
 
Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. 
byretsdom af 16.12.2009 (forhold 2), 
Aalborg  
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§ 38) 
 

43, stk. 1, nr. 1 og 
stk. 3 

Dyrlægebek. 785 § 
30, stk. 2 og § 35, 
stk. 1-8 
 
 
 
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 56 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 
§§ 29, stk. 2 og § 
34) 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 60, stk. 1, 
og lov om dyrlæge 
§ 38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 

Manglende anvisning  5000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 

Dyrlægebek. 785 § 
30, stk. 2, § 33, § 
34 og § 35, stk. 1-
8 
 
 
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 56 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1, og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
Bek SRA kvæg 
(786) § 60, stk. 1, 
og lov om dyrlæge 
§ 38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 

Mangelfuld anvisning  5000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 
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§ 29, stk. 2, § 32, § 
33, § 34, stk. 2-4) 

§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3)  

Dyrlægebek 785 § 
35, stk. 1 og 2 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 
§ 34, stk. 1 og 2) 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3) 

Helt eller delvis ulæselige anvisninger OBS skal politianmeldes, ingen bødepraksis 
endnu  
 
1000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
SRA 2000 kr. 

Dyrlægebek 785 § 
37 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482 
§ 36) 
  

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA) 
 
(Dyrlægebek 482 § 
43, stk. 1, nr. 1 og 
stk. 3) 

Manglende eller mangelfuld logbog 5000 kr.  
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
10000 kr. 
 
Retspraksis (ikke i strafskærpelseslov), jf. 
byretsdom af 16.12.2009 (forhold 2), 
Aalborg. 
 
VLD af 29.10.2010 smh. byretsdom 
12.5.2010 

Dyrlægebekg. 785 
§ 38, stk. 3 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482 
§ 37, stk. 3) 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA)  
 
(Dyrlægebek 482 § 
43, stk. 1, nr. 1 og 
stk. 3) 

Omhældt lægemidler Obs skal politianmeldes hvis mere end én 
omhældning til én behandling 
 
Bødepraksis 3000 kr. dom af 21. juni 2010 
retten i Odense for én omhældning 
(frifundet for den anden omhældning) 
 
Hvis større mængde skal sagen 
politianmeldes med indstilling af større 
bødestørrelse (standardbøden vurderes at 
skulle være 6000 kr.) 
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Dyrlægebek 785 § 
35, stk. 1 
 
 
 
 
 
Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 47 
- for kvæg (786)

§ 43 
- for 

akvakulturanlæ
g § 11 

- for får og ged § 
11  

 
 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 
§ 34, stk. 1 
 
 
Bekendtgørelse 
om SRA  
- for svin § 10 

 
 

- for kvæg § 10) 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA  
 
Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1  
- for kvæg (786) 

§ 60, stk. 1 
- for 

akvakulturanlæ
g § 14, stk. 1 

- for får og ged § 
14, stk. 1  

 
Ved SRA henvises 
også til lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 
(Dyrlægebek 482, 
§ 43, stk. 1, nr. 1 
og stk. 3 
 
Bekendtgørelse 
om SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

Manglende eller mangelfulde optegnelser 3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 
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stk. 1) 

Bek om SRA 
- for svin § 33, § 

34, § 35, § 38, 
stk. 2 

- for kvæg (786) 
§ 33, § 45, § 
46, § 50, § 51, 
§ 52 

- for 
akvakulturanlæ
g § 5, stk. 2 

- for får og ged § 
5,  stk. 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
(Bekendtgørelse 
om SRA  
- for svin § 5, 

stk. 1, 3. pkt. 
 
- for kvæg § 5, 

stk. 1, 3. pkt. 
 
Bek. om Ny SRA 
for kvæg, §§ 6 og 
7)  
 

Bek om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1 
  

- for kvæg (786) 
§ 60, stk. 1 
 
 

- for 
akvakulturanlæ
g § 14, stk. 1 

- for får og ged § 
14, stk. 1  

 
Derudover 
henvises til lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 
(Bekendtgørelse 
om SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 

Bek. om Ny SRA 
for kvæg, § 15) 

Manglende opfyldelse af kravene til 
besøgsintervaller i sundhedsrådgivningsaftaler 

5000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 
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Bekendtgørelse 
om SRA  
- for svin (787) 

§ 21, § 43, § 
45 

- for kvæg (786) 
§ 21, § 39, § 
41, § 48, § 58 

- for 
akvakulturanlæ
g §§ 9 eller 10 

 
-  for får og ged 

§§ 9 eller 10 
 
 
 
 
 
 
 
(Bek om SRA 
- for svin §§ 8 

eller 9 
 
- for kvæg §§ 8 

eller 9 
 
 
Bek. om Ny SRA 
for kvæg, §§ 13 og 
14) 
 
 

Bekendtgørelse 
om SRA 
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1 
 
- for kvæg (786) 

§ 60, stk. 1 
 
- for 

akvakulturanlæ
g § 14, stk. 1 
 

- for får og ged § 
14, stk. 1 
 

Derudover 
henvises til lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 
(Bek om SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 

 
Bek. om Ny SRA 
for kvæg, § 15) 

Manglende eller mangelfulde rapporter/ 
besøgsrapporter eller statusrapporter 
 
 

5000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 
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Bek om SRA  
- for svin (787) 

§ 47, stk. 2, § 
48 

- for kvæg (786) 
§ 43, stk. 2, § 
44 

- for 
akvakulturanlæ
g § 11  
 

- for får og ged § 
11, stk. 1 

 
 
 
 
 
 
 
(Bek SRA 
- for svin § 10  

 
 
- for kvæg § 10)  

Bek om SRA  
- for svin (787) 

§ 49, stk. 1 
 
- for kvæg (786) 

§ 60, stk. 1 
 
- for 

akvakulturanlæ
g § 14, stk. 1 

 
- for får og ged § 

14, stk. 1 
 
Derudover 
henvises til lov om 
dyrlæge § 38, stk. 
5 (hvis meget stort 
antal SRA) 
 
(Bek SRA  
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1) 

Manglende journaloptegnelser over 
medicinanvendelsen og status over ikke 
forbrugte lægemidler 

3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 

Dyrlægebkg 785 § 
43 
 
 
 
 
 
(Dyrlægebek. 482, 

Dyrlægebek 785 § 
44, stk. 1, nr. 1 og 
lov om dyrlæge § 
38, stk. 5 (hvis 
meget stort antal 
SRA 
 
(Dyrlægebek 482, 

Mindre overtrædelser som f.eks. fejl i 
udfærdigede regninger for ydet dyrlægehjælp  

1000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort 
antal sundhedsrådgivningsaftaler 2000 kr. 
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