
Veterinærrejseholdet



Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver:

• Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport
området

• Vejkontroller med dyretransporter sammen med 
Rigspolitiet

• Kontrol og supervision af dyrlæger: medicin og 
auditering af egenkontrol 

• Medicinaktioner mod dyrlæger og besætninger

• Rådgivning og information af brancher, PD og 
fødevareregioner om kontrol med medicinanvendelsen 
og dyrevelfærd



Tematiske kontroller

• Målrettet indsats mod dyrevelfærdsmæssigt betydende 
forhold

• Fokus på den præventive effekt og brodne kar

• Omfatter alle typer af dyrehold og transport af dyr

• Risikoudpegning af besætninger og transporter 

• Uanmeldt kontrol



Oplysning, dialog og kontrol

• Forslag til temaer indhentes bredt fra interessenter 

• Oplyser om temaer før kontrolkampagnen

• Brancher har mulighed for at informere om kampagnen, 
og vejlede om overholdelse af reglerne

• VRH orienterer bredt ud om resultatet 

• VRH deltager i dialogmøder med brancher, landmænd, 
dyrlæger m.v.



Temaer for kontroller og kampagner pt.

• Aflivning af dyr med boltpistol (2008 og 2010) Kvæg + 
svin

• Håndtering af syge og tilskadekomne køer (2010)

• Opstaldning af drægtige søer i enkeltbokse (rullepølse 
søer, 2010)

• Dyrevelfærd i minkbesætninger (2009 og 2010)



Kontrol med håndtering af syge og 
tilskadekomne køer/kvier

• 50 kontrolbesøg i malkekvægsbesætninger

• Udpeget risikobaseret (Besætningsstørrelse og 
slagtedata)

• Fokus på køer og drægtige kvier på stald 

• Fokus på behandling, pasning og opstaldning, herunder 
opstaldning på blødt leje når nødvendigt 

• Indskærpelser, påbud, opfordring til aflivning el. 
politianmeldelse

• Opfølgning (kontrolbesøg eller anden dokumentation)



Resultat af kontrollen

• 1/3 af besætningerne fik bemærkninger

• 1 besætning politianmeldt og 14 påbud vedr. behandling, 
dyrlægetilsyn og opstaldning

• 3 køer aflivet på opfordring af dyrlægen

• Manglende eller mangelfuld behandling af især klov- og 
lemmelidelser

• Manglende opstaldning på blødt leje af tydeligt halte dyr

• Deltagelse i dialogmøder med dyrlæge, konsulenter og 
landmænd



Eksempler:





Aflivning med boltpistol (2008-2010)

• 107 kontroller 2008 og 93 kontroller 2010

• Kontrol med dyr lagt ud til destruktion jf. kørselslister fra 
DAKA

• Undersøgelse for skud + afblødning

• Kontrol af funktion af boltpistol og egnet kniv til 
afblødning.

• Opfølgende dialog med erhvervet

• Politianmeldelse ved 

manglende afblødning.



Resultat af kontrollen

• 42,6 % af besætningerne havde ikke afblødt dyrene i 
2008

• I 2010 var tallet faldet til kun 9,7 %

• Tæt dialog med Dansk kvæg og Dansk svineproduktion 
efter kampagnen i 2008

• Intensiv oplysning om korrekt aflivning og anvendelse af 
boltpistol

• En succes historie!



Drægtige søer i enkeltbokse.

• 50 kontroller 

• Alle søer tjekkes for plads til at rejse, lægge sig og hvile

• Opmåling af bokse og længde på søer

• Kontrol for skader fra inventar

• Indskærpelse/påbud/anmeldelse 

afhængig af omfang, og forekomst af

skader



Kontrollen ikke afsluttet pt. men

• for små bokse i mange besætninger

• ligger med hovedet hvilende på krybbekanten eller klemt 
ind under denne

• ligger med bagparten klemt op ad baglågen

• Få søer fundet med skader 

• især gamle søer er for store.

• andre overtrædelser i flere besætninger 

( grov og uforsvarlig behandling af syge dyr (bla. skuldersår)/ 
manglende rode- og beskæftigelsesmateriale/ for små
orne bokse)





Dyrevelfærd i minkbesætninger 2009-2010

• Opfølgning på TV udsendelse (Operation-X)

• Fokus på håndtering af syge eller tilskadekomne mink

• Hele besætningen kontrolleret for dyrevelfærd

• 138 kontroller i 2009

• Opfølgning i 2010 ved ca. 80 kontroller

• Alle kontroller uanmeldte



Resultat

2009:

21 besætninger uden anmærkninger

4 besætninger politianmeldt (groft uforsvarlig behandling)

11 indskærpelse vedr. manglede behandling af syge dyr

117 besætninger med overtrædelser af dyrevelfærdsregler 

Medførte krav om obl. sundhedsrådgivning og uddannelse af minkavlere

2010:

Kontrollen ikke afsluttet pt.

Men tendens til færre overtrædelser

Og flere politianmeldelser (gentagelses tilfælde)





Tak for opmærksomheden


