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J. nr.: 2015-12-60-00118 14. juni 2017 

 

Slutrapport for kontrolkampagnen 

korrekt registrering og anvendelse af medicin  

INDLEDNING 

Med denne kontrolkampagne er der sat fokus på om antibiotika og lægemiddelzink 

opbevares og anvendes korrekt, om optegnelser for anvendelse foretages korrekt, og om 

dyrlægens anvisning følges.  

 

Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for 

antibiotikaresistens er en af grundpillerne i Veterinærforlig 2. Reglerne vedrørende 

opbevaring og anvendelse af veterinære lægemidler er helt centrale i forhold til at sikre 

dette. 

 

I de seneste år har forbruget af zink i den danske svineproduktion haft stor politisk og 

offentlig bevågenhed på grund af zinks rolle i forhold til resistensudvikling og 

miljøpåvirkning. Således sætter MRSA-handlingsplanen også fokus på behovet for at 

reducere zinkanvendelse.  

 

Zinktildelingen til grise sker på to måder. For det første får grisene zink som en del af 

foderet, da zink er livsvigtigt for grise (foderzink). Denne type zink udgør ca. 2/3 af 

zinkforbruget til grise. For det andet anvendes lægemiddelzink til at kontrollere 

fravænningsdiarre hos grise. Lægemiddelzink er et receptpligtigt veterinært lægemiddel 

og udgør ca. 1/3 af zinkforbruget til grise og registreres i VetStat.   

 

Zink til kontrol af fravænningsdiarré har ikke altid været et receptpligtigt lægemiddel. 

Det blev det i 2010. Før dette tidspunkt anvendtes det også til kontrol af 

fravænningsdiarré. Der har derfor i lang tid været en opfattelse af, at zink til kontrol af 

fravænningsdiarré ikke er et lægemiddel trods receptpligten. Fødevarestyrelsen har det 

seneste år arbejdet med at oplyse og vejlede om, at der med receptpligten følger en 

række regler for opbevaring og anvendelse af zink til kontrol af fravænningsdiarré.  

 

Denne kontrolkampagne er rettet mod både kvæg- og svinebesætninger med lige mange 

kontroller af hver. For at sikre en brugbar viden om anvendelsen af zink, blev det ved 

udpegningen af svinebesætninger sikret at minimum halvdelen havde fravænningsgrise. 
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KONKLUSION  

Følgende kan konkluderes på baggrund af kontrolkampagnens resultater: 

 Der er ikke givet sanktioner for, at der er erhvervet, anvendt eller opbevaret 

ulovlig medicin. 

 Der er samlet set givet næsten dobbelt så mange sanktioner til svinebesætninger 

(27 pct.) sammenlignet med kvægbesætninger (15 pct.). I næsten alle tilfælde 

(79 pct.) skyldes dette to forhold: Manglende optegnelser om behandling og at 

dyrlægens anvisning ikke er fulgt.  

 Ses der udelukkende på anvendelsen af antibiotika, er svine- og 

kvægbesætninger stort set lige gode til at overholde de gældende regler 

(henholdsvis 81 og 85 pct.).  

 Ses der udelukkende på anvendelsen af lægemiddelzink, er reglerne for 

anvendelse ikke overholdt i 38 pct. af tilfældene. I næsten alle tilfælde (92 pct.) 

skyldes dette manglende optegnelser om behandling fra landmandens side. Ved 

Fødevarestyrelsens opfølgende kontrol sås en regelefterlevelse på 100 pct.  

RESULTATER  

Generelt: 

I kontrolkampagnen er der på tværs af de to kontrolområder vedrørende antibiotika og 

zink givet sanktioner til 27 pct. af de kontrollerede svinebesætninger og 15 pct. af de 

kontrollerede kvægbesætninger (se figur 1). Det skal dog bemærkes, at der er 

kontrolleret for to forhold i svinebesætninger (antibiotika og zink), mens der kun er 

kontrolleret for antibiotika i kvægbesætninger.  

 

Ved kontrollen af det mest anvendte antibiotikum er der givet sanktioner i henholdsvis 

19 pct. af de kontrollerede svinebesætninger1 og 15 i pct. af de kontrollerede 

kvægbesætninger (se figur 2). To forhold skilte sig ud og tegnede sig for 79 pct. af 

overtrædelserne. Overtrædelse af reglen om, at receptpligtige lægemidler skal anvendes 

i overensstemmelse med dyrlægens anvisning førte til 15 indskærpelser (36 pct.), mens 

reglen om, at den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinsk behandling 

førte til 18 (43 pct.) indskærpelser (se figur 3). Dette var ligeligt fordelt mellem svine- og 

kvægbesætninger.  

 

Ved kontrollen af lægemiddelzink blev der anvendt lægemiddelzink i 64 pct. af de 

kontrollede svinebesætninger med fravænningsgrise. 38 pct. af de svinebesætninger, der 

anvendte lægemiddelzink, overholdt ikke reglerne for opbevaring, anvendelse og 

                                           
1 Dette resultat er stort set status quo sammenlignet med kampagne om 

flokmedicinering af svin fra 2014, hvor 15 pct. af kontrollerne blev sanktioneret for 

samme fokusområde. 
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registrering af lægemiddelzink. I 92 pct. af tilfældene var det reglen om, at den 

besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinsk behandling med zinkholdige 

lægemidler, der ikke blev overholdt (se figur 3). Ved Fødevarestyrelsens opfølgende 

kontrol sås en regelefterlevelse på 100 pct.  

 

Der er i kontrolkampagnen givet 41 indskærpelser og 1 bøde.  

METODE  

Kontrolkampagnen er udført af Fødevarestyrelsens dyrlæger som uanmeldte tilsyn i 

perioden 1. september 2016 til og med d. 30. november 2016. Kontrollen blev udført i 

henholdsvis 100 kvæg- og 100 svinebesætninger. 

 

Der er informeret om kampagnen igennem ”nyhedsbrev for dyrlæger” og på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. Forud for kampagnen har Fødevarestyrelsen og 

erhvervet endvidere haft fokus på at formidle reglerne vedrørende anvendelse af 

lægemiddelzink til landmænd på Landbrug & Fødevarers samt VSP’s hjemmesider, da 

dette område ikke tidligere har været i fokus i medicinkontrollen. 

 

Kontrollen er udført med fokus på medicin, og dermed er kun den del af besætningen 

hvor medicinen og optegnelserne opbevares kontrolleret.  

 

Kontrollen er udført på det antibiotikum, som er mest anvendte i besætningen. Hvis 

lægemiddelzink anvendes i besætningen, er dette også kontrolleret. 
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TABELLER OG FIGURER 

Figur 1 

 
 

Figur 2 
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Figur 3 

 

 


