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VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM HÅNDTERING AF SYGE OG TILSKA-
DEKOMNE DYR I ØKOLOGISKE MALKEKVÆGSBESÆTNINGER I 2012 
 
Formål: 
Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden april-juni 2012 gennemført en målrettet kontrol-

kampagne i 50 økologiske malkekvægbesætninger fordelt over hele landet. Formålet med kampagnen 

var at kontrollere om syge og tilskadekomne køer og store kvier var behandlet passende, opstaldet på et 

blødt leje når dette var hensigtsmæssigt, samt om der var fyldestgørende medicinregistreringer på de be-

handlede dyr i besætningen på kontroltidspunktet. 

 

Metode og materiale: 
Kontrolkampagnen var målrettet økologiske malkekvægsbesætninger, og besætningerne var tilfældigt 

udvalgte. Alle besætninger blev kontrolleret uanmeldt, og i den enkelte besætning blev alle syge og til-

skadekomne køer og store kvier, der var opstaldet i sygebokse, eller som var i behandling på tidspunktet 

for besøget, kontrolleret. Ligeledes blev mindst 1/3 af besætningens mælkeleverende køer kontrolleret. 

 
Resultat: 
46 af de udvalgte besætninger er kontrolleret uden anmærkninger, svarende til 92 % af de kontrollerede 
besætninger. 
 
I 4 besætninger, svarende til 8 % af de kontrollerede besætninger, har Veterinærrejseholdet sanktioneret 
overtrædelser af reglerne vedr. dyrevelfærd. 
 
 
I 3 besætninger, svarende til 6 % af de kontrollerede besætninger, er der fundet overtrædelser inden for 
fokusområdet, hvoraf: 

• 2 besætninger, har fået påbud i medfør af Dyreværnsloven pga. uforsvarlig behandling af syge el-
ler tilskadekomne køer. 

• 1 besætning, har fået indskærpet dyrevelfærdsreglerne vedrørende håndtering af syge dyr. 
 
1 besætning har fået en indskærpelse pga. manglede rene og tørre lejer til dyrene.  
 
 
 
 
 



Side 2/4 

Ved kontrollen blev der givet sanktioner inden for fokusområdet til i alt 3 dyr. Dyrene havde ikke været 
behandlet i henhold til reglerne. Ved kontrollen er der skønsmæssigt kontrolleret i alt ca. 5500 dyr inden 
for fokusområdet, hvilket svarer til, at ca. 0,05 % af de kontrollerede dyr ikke har været håndteret kor-
rekt. 
 
 
 
Sanktionering af fundne overtrædelser: 
 

Der blev ikke fundet forhold, der kan karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, og ingen 

besætninger blev politianmeldt. 

 

Overtrædelser, hvor det blev vurderet, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr, og hvor der var 

behov for opfølgende kontrol, er blevet sanktioneret med påbud efter Dyreværnsloven. Påbuddet skal 

sikre, at der træffes foranstaltninger til, at forhold rettes, og at dyrenes lidelser afhjælpes. 

 

Overholdelse af et meddelt påbud kontrolleres enten ved et opfølgende kontrolbesøg, eller ved at forhol-

det afhjælpes straks i forbindelse med kontrollen, f.eks. ved at en ko straks flyttes til en egnet sygeboks. 

 
Eksempel 1:  Påbud, læsion på ko som ikke var behandlet. 

 

I eksempel 1 ses en læsion, der blev fundet på en ko. Koen var svært støttehalt, og havde en løsning af 

klovkapslen med infektion af det underliggende væv. Koen var ikke i behandling. Læsionen er vurderet 

til at være 1-2 uger i alder. 

Koen blev påbudt tilset af dyrlæge eller alternativt aflivet. Den besætningsansvarlige valgte at aflive ko-

en ved besøget. 
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Reglerne er blevet indskærpet ved fund af forhold, der kan karakteriseres som væsentlig ulempe. Ind-

skærpelserne vedrørte forhold og regler omkring håndtering og opstaldning af syge og tilskadekomne 

køer eller store kvier. 

 

 
Eksempel 2: Indskærpelse , forvokset klov. 

 
I eksempel 2 ses en forvokset klov på en ko. Koen blev ved kontrollen tilset af besætningens dyrlæge, der vurde-

rede, at der var tale om en kronisk klovbrandbyld. Dyret har været behandlingskrævende i flere dage, hvorfor for-

holdet blev vurderet som væsentlig ulempe. Reglerne vedrørende behandling af syge og tilskadekomne køer blev 

indskærpet over for den besætningsansvarlige. 

 

Overtrædelser af regler uden for fokusområdet er – under hensyntagen til overtrædelsernes karakter – 

blevet sanktioneret med indskærpelser.  
 
 
Diskussion: 
Ved kampagnen er der fundet få overtrædelser af reglerne vedrørende håndtering af syge og tilskade-

komne dyr.  

Veterinærrejseholdet har i 2010 udført en tematisk kontrol i konventionelle malkekvægs besætninger 

med fokus på håndtering af syge dyr, hvor 1/3 af besætningerne blev sanktioneret for overtrædelser af 

dyrevelfærdsreglerne. Ved kampagnen i 2010 var besætningerne risikoudpeget. Veterinærrejseholdet har 

ved bl.a. Dansk kvægs årskongres og ved møder for rådgivere og tillidsfolk, holdt indlæg om erfaringer-

ne fra denne kampagne i 2010, samt oplyst om landmandens og besætningsdyrlægens ansvar i besætnin-

gen, hvis der findes syge eller til skadekomne kreaturer.  

 



Side 4/4 

Inden kampagnen i økologiske malkekvægs besætninger i 2012, er erhvervet orienteret om kampagnens 

indhold og fokusområde.  Erhvervet har i flere fagblade og ved udsendelse af breve til alle økologiske 

mælkeproducenter oplyst om, at Fødevarestyrelsen kom på kontrol.   

 

  

Besætningerne til denne kampagne er blevet udpeget tilfældigt blandt økologiske malkekvægsbesætnin-

ger. Det var forventet, at denne udpegning ville give den maximale præventive effekt af kampagnen, da 

alle besætninger vil kunne risikere kontrol, og alle besætningsansvarlige derfor havde et stærkt incita-

ment til at sætte fokus på varetagelsen af syge og tilskadekomne køer og store kvier. 

 

Det er veterinærrejseholdets vurdering at denne informations strategi har haft den ønskede præventive 

effekt. 

 

Der er fundet væsentligt lavere frekvens af overtrædelser af reglerne ved denne kampagne i økologiske 

besætninger, sammenlignet med kampagnen i 2010.  

 

Perspektivering: 
Som en del af veterinærforliget blev det besluttet, at Veterinærrejseholdet skulle styrkes bl.a. til vareta-

gelse af tematiserede kontroller, f.eks. i forhold til besætninger, som ikke kontrolleres i samme omfang 

eller under samme forhold som andre besætninger. 

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at denne tematiske kontrol har vist hvor effektiv en kontrolmetode, 

de tematiske kontroller er. Der har været en god dialog mellem branchen, landbrugerne og Fødevaresty-

relsen i forbindelse med kampagnen, som dermed har skabt øget fokus på korrekt behandling af syge og 

tilskadekomne dyr. 

Brug og effekt af målrettede kampagner vil indgå i forhandlingerne til det kommende veterinærforlig. 

 

 

 

 

 


