
 
 

 

[Dyrlæge] 

 

 

Kære [Dyrlæge] 

 

 

Fødevarestyrelsen har iværksat et nyt initiativ ”Fælles indsats for lavere antibiotikaforbrug”, som vi vil 

opfordre dig til at støtte op om. 

 

I denne måned sender vi et brev ud til alle de danske svinelandmænd med sundhedsrådgivningsaftale, som 

ligger på eller under grænseværdien for ADD af antibiotika i Gult kort i tredje kvartal 2019. Vi sender to 

forskellige breve ud. Det ene sendes til de landmænd, som ligger under landsgennemsnittet, mens det andet 

sendes til dem, som ligger på eller over landsgennemsnittet. Begge breve indeholder information om 

landmændenes antibiotikaforbrug i tredje kvartal af 2019 sammenholdt med landsgennemsnittet. Vi benytter 

tredje kvartal 2019, fordi vi ønsker at sammenligne med tredje kvartal 2020. 

 

Brevene er ment som inspiration til ”gode vaner” med henblik på at støtte landmændene i at skære ned på 

forbruget af antibiotika i produktionen. Vi har vedlagt eksempler på de to breve, så du har mulighed for at 

orientere dig i dem. 

 

Du kan gøre en vigtig forskel 

Som dyrlæge har du veterinærfaglig viden om, hvordan man bedst behandler med antibiotika, herunder 

hvornår landmanden kan forebygge sygdom, og dermed undgå eller begrænse antibiotikabehandlingen. 

 

I kraft af, at du har XX sundhedsrådgivningsaftaler med svinelandmænd, har du direkte indflydelse på 

produktionen af cirka XX grise 1som ender på middagsbordene rundt om i verden og i Danmark. Du er 

derfor i høj grad med til at forebygge resistens hver eneste gang, du rådgiver dine landmænd om, hvordan de 

kan sænke deres antibiotikaforbrug. 

 

Vi håber, at du fortsat vil blive ved med at tage ansvar og vil være med til at nedbringe antibiotikaforbruget i 

de danske svinebestande ved at rådgive landmanden om de gode alternativer. 

 

Vi følger forbruget nøje 

Som nævnt følger vi forbruget ekstra nøje her i tredje kvartal 2020 og vi følger op med et brev i 

sensommeren, hvor den enkelte landmand vil blive informeret om resultatet for tredje kvartal. Dette vil give 

landmændene mulighed for at se udviklingen i deres antibiotikaforbrug ift. landsgennemsnittet. Vi sørger 

selvfølgelig for at informere dig herom også. 

 

Med venlig hilsen 

 

Fødevarestyrelsen 

 

Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev 

Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af 

antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75% af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug 

bliver brugt i svinestaldene. De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke 

forbruget, men vi skal endnu længere ned. Den udvikling forsøger vi at understøtte i Fødevarestyrelsen. 

Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-

forlavere-antibiotikaforbrug.aspx 

                                                           
1 Tallet er baseret på oplysninger fra CHR. 
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