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Forlig om veterinærområdet

Veterinærforlig I udløber ved udgangen af 2012. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en firårig aftale
om veterinærområdet som løber fra 1. januar 2013 til udgangen af 2016. Det nye forlig består af fire
grundpiller:
•Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens
•Styrket dyrevelfærd
•Kontrollens performance
•Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter
Disse fire grundpiller skal være fundamentet i den veterinærpolitiske indsats i forhold til
husdyrproduktionen i Danmark. Aftalen sætter rammen for en bæredygtig og konkurrencedygtig
dansk husdyrproduktion og er en fortsættelse af de principper, som er fastsat i veterinærforlig I, og
som sammen med erhvervsinitiativer har ført til betydelige forbedringer i dyrevelfærd og sundhed.
Der vil i den kommende forligsperiode således være øget fokus på rådgivning og forebyggelse både
når det gælder indsatsen mod antibiotikaresistens og en styrket dyrevelfærd. Desuden vil
kontrolindsatsen orientere sig mere mod helhedsvurderinger end enkeltfejl. Aftalen er endvidere et
væsentligt strategisk skridt imod et styrket One Health samarbejde, hvor udfordringerne indenfor
dyresundhed og human sundhed ses i stadig tættere sammenhæng. Forligsparterne er enige om at
indføre følgende initiativer, som led i forliget:
Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotika
resistens
•Den vigtigste forebyggende indsats vil foregå i sundhedsrådgivningen mellem landmand og
praktiserende dyrlæge
•Gult kort fortsætter – løbende ambitiøse grænseværdier
•Effektiv indsats mod uhensigtsmæssig anvendelse af flokmedicinering
•Øget indsats mod ulovlig import af antibiotika
•Øget resistensovervågning (besætning og kød)
•Laboratoriediagnoser på bedrifter med længerevarende antibiotikaforbrug (flokbehandling)
•Mere forskning på resistensovervågning på besætningsniveau
•Differentieret afgiftsstruktur på antibiotika
Styrket dyrevelfærd
•Reducere dødelighed via ambitiøse grænseværdier (kvæg og svin)
•På minkområdet suppleres med nye initiativer som beriger minks miljø
•Serviceeftersyn af kontrolindsatsen på transportområdet
•Mere forskning om dyrs transportegnethed
•Egenkontrollen risiko- og behovsorienteres
•Udvikling af indeks som skal understøtte indsatser for dyrevelfærd og antibiotikaresistens
•Videreførelse af Videncenter for Dyrevelfærd
Kontrollens performance
•Nyt og styrket kontrolkoncept med øget kontroltryk
•Opfølgende kontrol på alle sanktionerede overtrædelser
•Al opfølgende kontrol gebyrpålægges (også ved opfølgende administrativ kontrol)
•Overveje administrative bøder (hurtigere sagsafgørelse, aflaste domstole)

•Undersøge muligheder for offentligt-privat samarbejde om kontrollen f.eks. via DANISH
kontrollen
Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter
•Styrket veterinært beredskab
Afbureaukratisering af byrder for erhvervet
•Rådgivningsbesøg på kvægområdet målrettes
•Kravet om at dyrlægen skal opbevare oversigt over landmandens medicinoptegnelser
bortfalder
Beskrivelse af forligets indhold:
Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotika
resistens
Gennem veterinærforliget skal der sikres en ansvarlig og optimal antibiotikaanvendelse som middel
til stop for øget resistensudvikling. Det anslås, at der hvert år dør omkring 25.000 mennesker i EU
på grund af infektioner med resistente bakterier. I erkendelsen af, at sygdom og sundhed hos
mennesker hænger sammen med sundhed og sygdom hos dyr, bør der fokuseres på en bekæmpelse
af antibiotikaresistens ud fra en såkaldt ”one health” tilgang, hvorved der om muligt tænkes i
sammenhængende indsatser på det veterinære og det humane sundhedsområde.
Med forliget styrkes sundhedsrådgivning med fortsat fokus på den forebyggende indsats samtidig
med, at der sættes det nødvendige fokus på en optimal behandling af de dyr, der på trods af de
forebyggende tiltag, alligevel bliver syge. Den enkelte landmand vil fortsat kunne vælge mellem
forskellige modeller for sundhedsrådgivningsaftaler afhængigt af, hvad der passer bedst til den
enkelte besætning. Der skal tilstræbes mere ens vilkår for svine- og kvægbesætninger og dette vil
ske ved hyppigere dyrlægebesøg i svinebesætninger i forbindelse med flokmedicinering. Den
styrkede og problemorienterede sundhedsrådgivning vil fortsat være obligatorisk for de større
svine- og kvægbesætninger samt for minkbesætninger.
Incitamentsstrukturen, der blev indført i forbindelse med veterinærforlig I, fortsætter og indebærer,
at besætninger med sundhedsrådgivningsaftale placeres i en af kategorierne Almindelig rådgivning
(AR), Ekstra rådgivning (ER) eller Skærpet rådgivning (SR). Den enkelte besætning rykker op og
ned mellem kategorierne afhængigt af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af
regler om dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler. Inden for få år vil landmandens
placering i rådgivningskategorierne også afhænge af antibiotikaforbrug og dødelighed.
Sundhedsrådgivningens fokus skal endvidere risikoorienteres og målrettes aktuelle
sundhedsproblemer i den enkelte besætning, som landmand og dyrlæge har identificeret i
besætningen. Rådgivningsrapporterne skal koncentreres om en beskrivelse af de aktuelle
sygdomsproblemer, der vurderes som de vigtigste at få håndteret af hensyn til forbedring af både
sundhed og velfærd i besætningen. Der bliver fokuseret på sygebesøg i besætningerne som
supplement til sundhedsrådgivningsbesøgene. Som en integreret del af sundhedsrådgivningen gøres
kravet om en smittebeskyttelsesplan dynamisk, således at kravet ikke kun som i dag omfatter de
største kvæg- og svinebesætninger, men kan udvides til også at gælde mindre besætninger, hvis
truslen fra introduktion af alvorlige smitsomme husdyr øges. Herved styrkes det veterinære
beredskab.

’Gult kort’ ordningen fortsætter, og der fastsættes – bl.a. af hensyn til resistensudviklingen –
løbende nye ambitiøse grænseværdier.
Der gennemføres en øget indsats mod ulovlig import af antibiotika med henblik på at sikre, at
ulovlig import af antibiotika ikke benyttes som redskab til at undgå Gult kort og dermed svækker
målet om en ansvarlig antibiotikaanvendelse.
Der vil i regi af nærværende aftale gennemføres en effektiv indsats mod uhensigtsmæssig
anvendelse af flokmedicinering i svinebesætninger. Indsatsen bygger på; flere dyrlægebesøg, krav
om laboratoriediagnostik og andre tiltag som i kombination vil danne en incitamentsstruktur som
skal fremme landmandens hensigtsmæssige medicinanvendelse og dermed reducere
antibiotikaforbruget mest muligt. Ordineringsperiodens varighed der besluttes på baggrund af et
sygebesøg, vil afhænge af landmændenes adfærd. Således vil den landmand, som allerede har et
hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug, pålægges relativt færre byrder, end de landmænd, der ligger
over grænseværdierne. Samtidigt vil hyppigere dyrlægebesøg blive kombineret med krav om
laboratoriemæssig verificering af dyrlægens kliniske diagnoser. Kombinationen af sygebesøg og
krav om laboratoriediagnostik udgør en sammenhængende, fokuseret indsats mod rutinemæssig
flokbehandling
Tabel. Incitamentsstruktur i svineproduktionen med angivelse af interval mellem sygebesøg og
laboratorieundersøgelser

Incitament

Sundhedsrådgivningskategori

Interval mellem
sygebesøg
(højest)

Interval mellem
laboratorieundersøgelser
(højest)

Almindelig rådgivning

35 dage

12 måneder

Gult niveau

Ekstra Rådgivning

14 dage

8 måneder

Rødt niveau

Skærpet rådgivning

14 dage

4 måneder

Niveau
Grønt niveau

Forskningen i resistensovervågning styrkes, så det bliver muligt at vurdere resistensomfanget på
besætningsniveau. Når det er muligt at bestemme resistens-niveauet for hver enkelt besætning, kan
indsatsen målrettes de besætninger, som har de største resistensproblemer.
Der indføres øget overvågning af antibiotikaresistens i levende husdyr og kød med henblik på en
hurtig indgriben, hvis resistensen mod forventning stiger.
Der vil blive etableret en differentieret afgiftsstruktur på antibiotika. Formålet er at styrke
incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling som f.eks. forebyggende vaccination
eller til – når antibiotikabehandling er påkrævet – at vælge de antibiotika, der er mindst kritiske, og
som har den mindste risiko for resistensudvikling. Afgiftsprovenuet vil blive anvendt til at
finansiere indsatser i forhold til en ansvarlig anvendelse af antibiotika. Afgiftsstrukturen fremgår af
tabellen nedenfor.

Tabel: Overblik over afgiftssatser og merprovenu på antibiotika

Ordning

Nuværende
afgiftssats

Foreslået
afgiftssats

Estimeret merprovenu i
mio. kr. *)

Vacciner

0,84 %

0%

- 2,7

Simple, smalspektrede
penicilliner

0,84 %

0,84 %

0,1

Øvrige antibiotika til dyr

0,84 %

5,27 %

10,3

0,84 %

10,84 %

0,6

0,84 %

0,84 %

0

-

-

8,3

Lægemiddelgruppe

Kritisk vigtige antibiotika
(3.-4. gen. cefalosporiner samt
fluorokinoloner)
Øvrige lægemidler til dyr
(ikke antibiotiske)
Estimeret merprovenu i alt i
mio kr. *)

*) Prognosen tager udgangspunkt i at den ændrede afgiftsstruktur har adfærdsregulerende virkning, således at forbruget
på øvrige og kritisk vigtige antibiotika reduceres og til dels flyttes hen i mod simple smalspektrede penicilliner.

Med henblik på løbende at sikre en optimal sammensætning af incitamentsstrukturen kan afgifterne
i løbet af forligsperioden reguleres inden for den overordnede økonomiske ramme om et provenu på
8,3 mio. kr. om året.
Styrket dyrevelfærd
For at styrke og optimere kontrolindsatsen for dyr under transport bliver der i løbet af
forligsperioden udført et serviceeftersyn af kontrolindsatsen i forbindelse med dyretransporter. Som
led i service eftersynet skal der fokuseres på at øge viden om den korrekte tilgang til vurdering af et
dyrs transportegnethed både på korte og lange ruter. Problemstillingerne vedrørende dyrs
transportegnethed, herunder fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og landmand ved
transport af dyr og klippekort ordningen vil blive belyst og revurderet i forbindelse med
serviceeftersynet.
I forbindelse med kontrol skal dyrlægen identificere områder i de enkelte besætninger, hvor der er
velfærdsproblemer eller hvor forholdene kan forbedres. Forliget sætter øget fokus på, hvordan
egenkontrol med dyrevelfærd og dyrlægernes audit af egenkontrollen bliver mindre rutinepræget og
får større fokus på problemløsning. Mulighederne for dette skal undersøges i dialog med
landbrugserhvervet og Den Danske Dyrlægeforening i forligsperioden.
Dødelighed for kvæg og svin er en væsentlig indikator for dyrevelfærden i besætninger, og forliget
skal medvirke til, at dødeligheden i besætningerne reduceres. De dynamiske grænseværdier for
dødelighed og aftalen om, at dødeligheden i besætningerne indgår i konceptet for obligatorisk
sundhedsrådgivning fra veterinærforlig I fortsættes. Forudsætningen for anvendelse af dødelighed
som en del af incitamentsstrukturen er adgang til valide data om dødelighed på besætningsniveau.
Derfor, skal der sikres adgang til data for såvel Fødevarestyrelsen som den enkelte landmand. Der
skal fastsættes nye ambitiøse grænseværdier.

På minkområdet videreføres kravene om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme som trådte i
kraft 1. april 2011 samt krav om uddannelse for minkavlere og deres ansatte fra 1. januar 2012.
Desuden indføres der krav om yderligere berigelse af minks miljø, med det formål at forebygge
stereotypi inden for den aftalte ramme på 12 mio. kr. om året. Det er Fødevarestyrelsens
veterinærfaglige vurdering, at kombinationen af halm, hylder og rør opfylder dette formål, og
således vil føre til øget velfærd i minkproduktionen. Kravet skal gælde fra d. 31. december 2013.
Forinden drøfter fødevareministeren eventuelle alternative virkemidler til at forebygge stereotypi
med erhvervet. Disse drøftelser skal være færdiggjort inden udgangen af 2012. Mulige alternativer
vil blive forelagt forligskredsen.
I forbindelse med forligsaftalens indgåelse har partierne også drøftet velfærdsmæssige forhold
omkring gruppeindhusning af mink. I forligsperioden vil fødevareministeren udarbejde en analyse, i
dialog med relevante parter, hvor faglige, juridiske og økonomiske forhold i relation til
gruppeindhusning afdækkes. Analysen vil blive forelagt forligspartierne, med henblik på evt.
indgåelse af en tillægsaftale til forliget herom.
Forskning, dokumentation og generel vidensopsamling vedrørende dyrevelfærd bliver styrket som
en del af forliget. Derfor skal der udvikles relevante indeks på besætningsniveau med særligt fokus
på udvikling af dyrevelfærdsindeks for forskellige dyrearter samt antibiotikaresistensindeks.
Udvikling af indeks kræver en betydelig indsats af både forskningsinstitutioner og
Fødevarestyrelsen. De forskellige indeks skal derfor udarbejdes i et tæt samarbejde mellem
forskningsinstitutioner, Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen. Desuden videreføres
aktiviteterne i Videncenter for Dyrevelfærd.
Kontrollens performance
Med veterinærforliget skabes et nyt og styrket kontrolkoncept, som tilføres øgede ressourcer. Det er
et selvstændigt mål at få mere effekt af kontrollen og sikre en større og hurtigere regelefterlevelse.
Det nuværende risiko- og effektorienterede kontrolkoncept videreudvikles til gavn for dyr og
erhverv, hvilket udmøntes i tre overlappende spor:
•Videreudvikling af de risiko- og effektorienterede kontrolindsatser, hvor en større del af
indsatsen tilrettelægges som målrettet kontrol og kampagner.
•Øget incitamentsstruktur bl.a. med opfølgning på overtrædelser
•Kompetenceudvikling af veterinærkontrollens medarbejdere
Den nuværende deling af kontrolindsats ændres, så hele dyrevelfærdsområdet samles i
Fødevarestyrelsen, hvormed international og national regeldannelse, regelfortolkning,
kontrolindsats og sanktionering udføres af Fødevarestyrelsens teknikere og dyrlæger.
Kontrolindsatsen styrkes mod problemområderne, og at der skabes rum for en endnu højere kvalitet
i indholdet af kontrollen. Der vil fortsat være et behov for at opretholde et vist forebyggende, basalt
kontroltryk, men kontrollen skal løbende tilpasses de aktuelle risikobehov. Kontrollen består af
følgende grundelementer:
•basiskontrol
•nulpunktsmåling
•prioriteret kontrol

•kampagnekontrol
Med henblik på at sikre et solidt grundlag for en effektfuld risikoorienteret kontrolindsats vil det
samlede kontroltryk blive forøget med flere kontrolbesøg hos den enkelte landmand. Den ekstra
kontrol skal sammen med Fødevarestyrelsens kampagner fokusere på de områder, hvor der er flest
regelbrud. Hermed forventes det nye kontrolkoncept at understøtte en væsentlig højere
regelefterlevelse. Med udgangspunkt i nulpunktsanalysen, prioriteres indsatsen, hvor der
identificeres problemer. De områder, hvor der er identificeret de største problemer, vil blive flugt op
med kampagnekontroller. Kontrollen tilføres yderligere 6 mio. ift. veterinærforlig I.
A) Basiskontrollen for besætningsejerne fokuserer på en detaljeret kontrol af en række
bestemmelser, herunder dyrevelfærds- og mærkningsbestemmelser, som har relevans for kontrollen
af modtagere af EU’s landbrugsstøtte. Denne krydsoverensstemmelseskontrol vil følge de samme
principper, som er gældende i dag. B) Formålet med nulpunktsmålingerne er at få en
temperaturmåling på veterinærområdets tilstand. Indholdet i kontrollen bliver baseret på en
screeningskontrol. Kontrollen prioriteres efter de dyrearter og besætnings- og virksomhedstyper,
hvor kontrolindsatsen vurderes at kunne give størst effekt men udpegningen af den enkelte
besætning eller virksomhed vil ske tilfældigt. C) Også den prioriterede kontrol dækker hele
veterinærområdet, altså både besætninger, virksomheder og praktiserende dyrlæger og udføres også
som en screeningskontrol. Puljen med kontroller, hvor udpegningen af den enkelte besætning,
virksomhed eller dyrlæge bygger på aktuelle risikokriterier og kontrolresultater, øges i forhold til
den nuværende indsats. Kontrollen skal sætte fokus på de besætninger, virksomheder m.v., der
vurderes at have et særligt kontrolbehov. D) Kampagnekontrollen gøres til et bærende element i
den styrkede risiko- og effektorienterede tilgang. Kontrolkampagner vil på besætningsområdet,
transportører, praktiserende dyrlæger, m.m., blive en væsentlig og meget synlig kontroltype.
Indholdet i kontrollen vil være bestemt af kampagnens formål.
Der indledes i løbet af forligsperioden projekter mhp. at undersøge muligheden for et styrket
samarbejde mellem offentlig og privat kontrol f.eks. via DANISH-kontrollen.
Der indføres en styrket incitamentsstruktur, som motiverer til regelefterlevelse. Der indføres
opfølgende kontrolbesøg hos alle, der har fået anmærkninger. Opfølgende kontrol - både som
administrativ kontrol og ved kontrolbesøg - udvides til at gælde alle typer af anmærkninger givet på
hele veterinærområdet. Den opfølgende kontrol vil i en forsøgsperiode på et år begrænses til kun at
følge op på den eller de overtrædelser, der var på det forrige kontrolbesøg. Efter forsøgsperioden vil
ordningen blive evalueret med henblik på at vurdere, om omfanget af den enkelte opfølgende
kontrol skal udvides. Som en del af incitamentsstrukturen vil det blive overvejet at øge anvendelse
af påbud samt at indføre muligheden for brug af forbud på dyrevelfærdsområdet. Derudover vil
muligheden for at anvende administrative bøder på velfærdsområdet, i lighed med praksis på
fødevareområdet samt det øvrige veterinærområde, blive undersøgt i forligsperioden.
Den veterinære kontrol har behov for en mere helhedsorienteret og systematisk udviklingsindsats
med fokus på tilsynsrollen og styrket faglighed. For at sikre en høj faglighed i den veterinære
kontrol og for at fremme ensartetheden i kontrollen er der i forliget sat fokus på
kompetenceudvikling på veterinærområdet. Særligt inden for dyrevelfærdsområdet er der behov for

kompetenceudvikling, der understøtter en ensartet bedømmelse og høj faglighed hos kontrollørerne.
Omlægning til mere kampagnekontrol øger behovet for kompetencer inden for styring og
planlægning. Desuden får kampagner større effekt, når der foretages effektiv interessenthåndtering,
herunder inddragelse af medier. Dette kræver en styrkelse af medarbejdernes kompetencer inden for
projektledelse og kommunikation/formidling.
Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter
Erhvervsudviklingen medfører større besætninger og en øget international handel med levende dyr,
derfor skal det sikres, at det nuværende veterinære beredskab er tilpasset det øgede trusselsbillede i
forhold til introduktion af nye smitsomme husdyrsygdomme som for eksempel svinepest. Derfor
udføres der, som et led i det kommende veterinærforlig, et serviceeftersyn af det veterinære
beredskab. Resultatet af serviceeftersynet forventes afsluttet i 2012 og forventes at medføre en
optimeret indsats.
Afbureaukratisering af byrder for erhvervet
Den danske husdyrproduktion spiller en væsentlig rolle for beskæftigelsen og landets økonomi.
Det er derfor vigtigt at krav til dyrevelfærd, et ansvarligt antibiotikaforbrug og bedre balance
mellem produktionsmetoder og dyrenes behov kan gennemføres uden at gå på kompromis med
gode konkurrencevilkår for erhvervet. Dette er samtidigt i tråd med anbefalingerne i
Revisionsenhedens rapport om evaluering af Veterinærforlig I om at identificere initiativer, der kan
lette de administrative byrder for erhvervet.
Forligspartierne er på denne baggrund enige om, at der skal gennemføres afbureaukratiseringer for
erhvervet, som kan gennemføres uden negative konsekvenser for dyrevelfærd og – sundhed.
Lettelserne skal sikre erhvervet kompensation for de byrder, det pålægges som følge af gebyrer og
afgifter til staten samt administrative byrder vedr. en styrket indsats for dyrevelfærd og reduktion af
antibiotikaforbrug.
Forligspartierne er enige om afbureaukratiseringsinitiativer, der vil medføre årlige besparelser for
erhvervet for i alt 57 mio. kr.
Fødevarestyrelsen har vurderet sundhedsrådgivningskonceptet i lyset af Revisionsenhedens
anbefalinger med henblik på at finde mulige unødige arbejdsgange og procedurer. Det er styrelsens
vurdering, at der på visse områder er opstået en tendens til at fokus er flyttet fra dyrenes velfærd til
overholdelse af formalia. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt. Hensigten
med sundhedsrådgivningen, herunder rådgivningen om dyrevelfærd, er netop at understøtte fokus
på dyrenes helbred og velfærd. Styrelsen har derfor identificeret de områder, hvor man efter
styrelsens vurdering vil kunne bevare fokus på dyrenes sundhed og velfærd og samtidig
reducere bureaukratiet og styrke den konkrete rådgivning, så den målrettes den forebyggende
indsats.
Forenklingsinitiativerne vedrører bortfald af registreringer og rådgivning mv. vedr. generelle
forhold, som vil kunne gennemføres ved en mindre hyppig frekvens uden at det får negative
konsekvenser for dyresundhed, dyrevelfærd og medicinhåndtering.

Disse hensyn sikres ved at fastholde kravene til dyrlægens fokus på syge dyr og problemområder i
den enkelte besætning. Endvidere har de initiativer, der er indført i de seneste år bl.a. vedr.
landmandens egenkontrol og dyrlægens rådgivning, øget fokus på dyrenes velfærd og sundhed i
besætningerne hos både landmænd og dyrlæger.
Initiativerne er følgende:
•Omlægning af rådgivningsbesøg på kvægområdet, således at nogle af besøgenes varighed
reduceres og omlægges til statusbesøg, hvor fokus er på de dyr, der er under behandling eller
i risiko for at blive syge. Initiativet vil medføre en lettelse for erhvervet på 14 mio. kr. om
året.
•Kravet om at dyrlægen - af hensyn til Fødevarestyrelsens kontrol med dyrlægen - skal
opbevare oversigt over landmandens medicinoptegnelser bortfalder. Landmanden vil fortsat
skulle foretage og opbevare optegnelserne. Initiativet vil medføre en lettelse for erhvervet på
8 mio. kr. om året.
•Etablering af en fokuseret dyrevelfærdsrådgivning, hvor velfærdsrådgivningen koncentreres
om to årlige rådgivningsbesøg, hvor dyrevelfærdsrådgivningen i forhold til i dag udvides,
styrkes og målrettes konkrete problemer og muligheder i den enkelte besætning. Til gengæld
bortfalder kravet om generel velfærdsrådgivning på alle rådgivningsbesøg. Initiativet vil
medføre en lettelse for erhvervet på 35 mio. kr. om året.

Der vil med forliget blive indført øgede gebyrer og afgifter for erhvervet på ca. 21,7 mio. kr. om
året. Hertil kommer årlige administrative byrder vedr. indsatser mod flokmedicinering og forbedret
dyrevelfærd for mink på ca. 35 mio. kr.
Økonomi:
I veterinærforlig I for perioden 2008-2012 var veterinærområdet i snit tilført 23,8 mio. kr. om året.
Med aftalen om veterinærforlig II vil veterinærområdet årligt blive tilført 44,5 mio. kr. i perioden
2013-2016. Herudover vil der blive tilvejebragt finansiering til videreførsel af eksisterende indsatser
vedr. velfærdskontrol og gult kort-ordningen på 10,7 mio. kr., således at aftalen sikrer grundlaget
for en årlig udgift på 55,2 mio. kr.
Der vil med forliget blive indført øgede gebyrer og afgifter for erhvervet på ca. 21,7 mio. kr. om
året.
Forligspartierne er enige om at finansiere aftalen med gebyrfinansiering – herunder
gebyrfinansiering af dyrevelfærdskontrollen - en forhøjet og differentieret afgift på
antibiotikaforbrug samt omprioriteringer på Fødevareministeriets ramme, der bl.a. er muliggjort af
effektiviseringer på administrationen i forbindelse med omorganiseringen af ministerområdets
institutioner i 2011-12. Herudover vil den styrkede forskningsindsats på veterinærområdet blive
finansieret ved en omprioritering af bevilling fra Fødevareministeriets aftale med Århus Universitet
om forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. jordbrugsforhold.

Tabel 1. Oversigt over forligets økonomi, mio. kr. 2013-pl.
2013
Ansvarlig anvendelse af antibiotika, herunder forskning,
overvågning af resistens og indsats mod import
Styrket dyrevelfærd, herunder forskning i transportegnethed,
indeks og videreførsel af Videncenter for dyrevelfærd
Kontrollens performance, herunder nyt koncept for
velfærdskontrol, kompetenceudvikling og
metodeunderstøttelse
Effektivt veterinært beredskab, herunder metodeunderstøttelse
Videreførsel af velfærdskontrol og gult kort
Udgifter i alt
Videreførsel af gebyrordninger fra veterinærforlig I
Gebyrfinansiering af velfærdskontrollen
Afgift på antibiotika
Prioritering af forskningsmidler
Øvrige omprioriteringer i Fødevareministeriet
Finansiering i alt

2014

2015

2016

7,5

7,5

7,5

7,5

12,6

12,6

12,6

12,6

22,5

22,5

22,5

22,5

1,9
10,7
55,2

1,9
10,7
55,2

1,9
10,7
55,2

1,9
10,7
55,2

9,5
16,7
8,3
12,5
8,2
55,2

9,5
16,7
8,3
12,5
8,2
55,2

9,5
16,7
8,3
12,5
8,2
55,2

9,5
16,7
8,3
12,5
8,2
55,2

Note. Af det årlige udgiftsniveau. vedrører 17,2 mio. kr. indsatser, der indgår i og er videreført fra veterinærforlig I. Af
disse indgår 1,1 mio. kr. under Styrket dyrevelfærd, 14,2 mio. kr. under Kontrollens performance og 1,9 mio. kr. under
Effektivt veterinært beredskab.

Tabel 2. Oversigt over erhvervsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. 2013-pl.
Mio. kr.
Gebyr dyrevelfærdskontrol
Afgiftsforhøjelse antibiotika
Videreførelse af ordninger fra Veterinærforlig I
Videreførelse af Gult kort
Gebyrer mv. for erhvervet i Veterinærforlig II i alt
Gebyrer mv. for erhvervet i Veterinærforlig I
Gebyrer mv. for erhvervet i forhold til Vet. I
Administrative byrder vedr. flokmedicinering
Administrative byrder vedr. dyrevelfærd for mink
Samlede merudgifter for erhvervet
Omlægning af rådgivningsbesøg for kvæg
Journaloptegnelser
Fokuseret dyrevelfærdsrådgivning
Mindreudgifter for erhvervet

Svin

Kvæg

32,0

Øvrige*
I alt
8,2
3,7
16,7
0,5
0,3
8,3
2,1
2,3
8,1
1,4
10,8
6,3
34,5
1,1
3,3
12,8
9,7
3,0
21,7
23,0
12,0**
12,0
9,7
15,0
56,7

4,0
21,0
25,0

14,0
3,0
14,0
31,0

4,8
7,5
3,7
1,4
17,4
8,4
9,0
23,0

1,0
1,0

14,0
8,0
35,0
57,0

*Lettelserne for kategorien ”Øvrige” vedrører minkbranchen. ** Det bemærkes, at krav om berigelse af minkbure skal gælde fra d.
31. december 2013.

Aftalens initiativer fordrer gennemførelse af en række lovændringer. Forligspartierne er enige om at
tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel.
Der skal én gang årligt foretages en opfølgning på de tiltag i aftalen, der har erhvervsøkonomiske
konsekvenser. Denne opfølgning skal afdække, om aftalens forudsætninger om faglige effekter og
erhvervsøkonomiske konsekvenser er opfyldt. Opfølgningen forelægges forligskredsen.

