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Sagsbehandling vedr. overskridelse af grænseværdier for 
antibiotikaforbrug til grise 

I dette afsnit gennemgås Veterinærrejseholdets retningslinjer for sagsbehandling vedr. 

overskridelse af grænseværdier for antibiotikaforbrug til grise.  

1. Udpegning og økonomi 

1.1. Hvornår og hvem 
Dyrevelfærd & Veterinærmedicin foretager udpegning af de grisebesætninger med sund-

hedsrådgivningsaftaler, der har et antibiotikaforbrug, som ligger over de til enhver tid gæl-

dende grænseværdier. Udpegningen sker som udgangspunkt den 4. hverdag i hver måned, 

og udsendelse af høringsbreve til ejerne af grisebesætninger sker samme dag. Hvis dette 

udgangspunkt fraviges vil Dyrevelfærd og Veterinærmedicin give Veterinærrejseholdet 

særskilt besked. 

Udpegninger kan hentes som en rapport via dette link. 

Antibiotikaforbruget opgøres ud fra data i CHR og VetStat som et gennemsnitsforbrug be-

regnet for de ’seneste’ 9 måneder. Data for den seneste kalendermåned medtages ikke i be-

regningerne. Det vil sige, at når forbruget beregnes, for eksempel pr. den 1. november, be-

regnes gennemsnitsforbruget for perioden 1. januar til 30. september. 

En sundhedsrådgivningsaftale omfatter én besætning/et besætningsnummer. Når medicin 

af dyrlægen udleveres/anvendes/ordineres til en besætning registreres dette i VetStat på be-

sætningsnummeret. Udpegningen beror på antibiotikaforbruget opgjort på såkaldt ”CHR-

ejer niveau”. Det vil sige, at antibiotikaforbruget opgøres for alle besætninger med en aktiv 

sundhedsrådgivningsaftale på udpegningstidspunktet på et CHR-nummer. For besætnin-

gerne skal der endvidere være tale om samme ejer, samme dyreart og aldersgruppe. Der 

sker udpegning såfremt det beregnede antibiotikaforbrug overskrider én eller flere af de 

gældende grænseværdier. 

Følgende forhold vil resultere i en udpegning: 

1. Overskridelse af antibiotikaforbruget i forhold til én eller flere gældende grænse-

værdier 

2. Fejl i data, der umuliggør beregning af besætningens antibiotikaforbrug. Dette vil 

typisk være, at der i VetStat er registreret en ordinering af antibiotika til en alders-

gruppe i en måned, uden at der er registreret dyr i aldersgruppen. Alternativt kan 

det handle om registrering af et uforholdsmæssigt stort forbrug af antibiotika i for-

hold til antallet af registrerede dyr. I disse tilfælde vil forbruget pr. 100 dyr pr. dag 

automatisk blive sat til 100 (såkaldt fejl-100). 

http://fvstsqldw07p/reports/report/Veterin%C3%A6r/Gult%20kort/Gult%20kort%20-%20Liste%20over%20udpegede%20bes%C3%A6tninger
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Når udpegningen er foretaget vil en udpegningsliste blive sendt fra Dyrevelfærd & Veteri-

nærmedicin til Veterinærrejseholdet.  

Opgaver vedr. udpegning, sagsbehandling og generel teknisk håndtering af Gult kort-ord-

ningen er fordelt på flere aktører i Fødevarestyrelsen, herunder Dyrevelfærd & Veterinær-

medicin, Veterinærrejseholdet, Data & Forretningsprocesser samt Center for Jura og Kon-

trol. Det er derfor vigtigt, at der ved ændringer som kan påvirke Gult kort-ordningen, f.eks. 

regelændringer, tekniske ændringer mm., at samtlige aktører orienteres herom. Dokumen-

tation vedr. den tekniske håndtering af Gult kort-ordningen kan findes på følgende sags-

nummer: 2021-62-129-00168 (der kan være eventuelle sagshenvisninger på denne sag). 

 

1.2. Hvad er datagrundlaget 
Dyredage1 og data vedrørende forbrug af antibiotikaholdige lægemidler beregnes i VetStat. 

VetStat henter oplysninger fra CHR om antal dyr i hver aldersgruppe til beregning af dyre-

dage. 

Antibiotikaforbruget beregnes i ADD (Animal Daily Dose) pr. 100 dyr pr. dag (= ADD pr. 

100 dyredage). Den 30. juni 2016 blev en ny model for Gult kort-ordningen indført med 

vægtede ADD’er, sådan at visse typer antibiotika kom til at vægte tungere i det beregnede 

antibiotikaforbrug end andre. Ud fra denne model beregnes antibiotikaforbruget ved at 

gange en faktor på ADD’erne (en faktor på 1,0 giver dermed samme vægtning som før 

denne model blev indført, hvorimod en faktor på 1,5 på et produkt betyder, at forbrug af 

produktet vil veje tungere i den samlede beregning af ADD’er). Endvidere blev grænse-

værdierne fastsat i vægtede ADD’er pr. 100 dyr pr. dag. Første udpegning efter den nye 

model blev gennemført i maj 2017 på baggrund af forbruget fra 1. juli 2016 til 31. marts 

2017.  

 

Udpegningsgrundlag 

En version af antibiotikaopgørelsen2 – udpegningsgrundlaget3 – fastfryses i forbindelse 

med udpegningen af grisebesætninger, der har et antibiotikaforbrug, som ligger over de til 

enhver tid gældende grænseværdier. VetStat gemmer udpegningsgrundlaget, som det så ud 

på tidspunktet for udpegningen, og det ændres ikke ved efterfølgende korrektioner af dyre-

antal eller ordineringer uanset, at disse er med tilbagevirkende kraft. Link til 

                                                             
1 Antal dyredage er summen af antal dyr i en besætning i en given måned. Anvendes til at udregne antibiotikaforbruget 
(ADD pr. 100 dyr pr. dag). Dyredage er altså et udtryk for hvor mange dyr, der har været i en besætning i en given periode. 

2 Antibiotikaopgørelse: Opgørelse i VetStat over en besætnings antibiotikaforbrug.  

3 Udpegningsgrundlag: Grundlaget for udpegning til Gult kort. Udpegningsgrundlaget er en fastfrysning af antibiotikaopgø-
relsen på tidspunktet for udpegning. Hvis dette grundlag sammenlignes med en antibiotikaopgørelse, vil det kunne afvige 
grundet ændringer eller tilføjelser af antibiotikaforbrug samt evt. ændringer af antal dyr siden udpegningstidspunktet.  
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udpegningsgrundlaget indsættes i høringsbrevet. Udpegningsgrundlaget kan også fremsø-

ges direkte i VetStat ved at: 

- Gå ind på https://vetstat.fvst.dk/ og log ind med din medarbejdersignatur  

- Vælg ”Opgørelser og udtræk” i topmenuen 

- Vælg ”Antibiotikaopgørelse” under punktet ”Antibiotikaforbrug pr. måned” 

- Indtast CHR nummer, dyreart (svin), aldersgruppe og tast søg. Bemærk om du sø-

ger for den rette periode  

- Lige over antibiotikaopgørelsen vælges linket ”Vis grundlag for tidligere udpegnin-

ger”. Dette link vil kun blive vist for den eller de aldersgrupper, som har været ud-

peget til Gult kort antibiotika 

OBS: Fastfrysning af udpegningsgrundlaget sker kun ved udpegning til Gult kort antibio-

tika. For Skærpet tilsyn og Rødt kort antibiotika skal en antibiotikaopgørelse hentes og 

medsendes i høringsbrevet i forbindelse med Veterinærrejseholdets sagsbehandling som 

grundlag for udpegningen.  

Veterinærrejseholdet skal journalisere udpegningsgrundlaget i WorkZone Client på alle sa-

ger (se mere i afsnit 2.3).   

 

Udpegningsliste og filtrering 

I forbindelse med udpegning af de grisebesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler, der 

har et antibiotikaforbrug, som ligger over de til enhver tid gældende grænseværdier, vil der 

i VetStat blive genereret en udpegningsliste.  

Følgende data vil fremgå af udpegningslisten: 

- Filtreringsårsag (årsager til at der for en besætning ikke er udsendt høringsbrev om 

Gult kort antibiotika) 

- Brev status (BEMÆRK; denne kolonne slettes inden oversendelse til Veterinærrej-

seholdet. Brev status angiver udelukkende, hvorvidt der er udsendt høringsbrev om 

Gult kort antibiotika og er dermed ikke en indikation for, hvorvidt der er udpegnin-

ger, som skal føre til partshøring om Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika) 

- Dato for udpegning 

- CHR-nummer 

- CHR-adresse 

- Besætningsnummer 

- Besætningsejers navn 

- Besætningsejers adresse 

- CVR-nummer 

- Dato for seneste ejerskifte 

https://vetstat.fvst.dk/
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- Dyreartskode og tekst 

- Brugsartskode og tekst 

- Aldersgruppekode og tekst 

- Opgørelse startdato 

- Opgørelse slutdato 

- Antibiotikaforbrug CHR (ADD/100dyr/dag)  

- Antibiotikaforbrug besætning (ADD/100dyr/dag) 

- Angivelse af evt. fejlregistrering 

- Grænseværdi 

- Besætningsdyrlægens autorisationsnummer  

- Veterinærenhed 

- DIKO-kriterie 

- MTU-ID 

 

Følgende udpegninger vil være en del af udpegningslisten, men breve vil automatisk være 

filtreret fra og fremstå under brevstatus med ”Brev fravalgt” grundet: 

- Ejerskifte siden opgørelsesperiodens start 

- I høring om Gult kort antibiotika (grundet tidligere udpegning) 

- Under påbud om Gult kort antibiotika 

- Venteperiode efter påbud om Gult kort antibiotika, hvor besætningen endnu ikke 

kan udpeges til Skærpet tilsyn (se nærmere herunder) 

- Udpeget til Skærpet tilsyn 

- I høring om Skærpet tilsyn (grundet tidligere udpegning) 

- Under påbud om Skærpet tilsyn 

- Venteperiode efter påbud om Skærpet tilsyn, hvor besætningen endnu ikke kan ud-

peges til Rødt kort (se nærmere herunder) 

- Udpeget til Rødt kort antibiotika 

- I høring om Rødt kort antibiotika (grundet tidligere udpegning) 

- Under påbud om Rødt kort antibiotika 

- Venteperiode efter påbud om Rødt kort antibiotika, hvor besætningen endnu ikke 

kan genudpeges til Rødt kort (se nærmere herunder) 

- Under sanering  

- Er genstartet 

 

De fleste oplysninger som anvendes til filtrering hentes på baggrund af oplysninger i MTU 

(DIKO/KOR), og det er endnu en vigtig årsag til, at der registreres korrekt i DIKO.  
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Filtrering af besætninger som er i venteperiode4 efter et påbud, hvor besætningen endnu 

ikke kan udpeges til Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika, skyldes blandt andet den 

forskydning i tid, der er imellem påbudsperioden og forbrugsperioden. En besætnings for-

løb fra dato for et påbud til besætningen ikke længere er i overvågningsperioden5 er her be-

skrevet med et eksempel:  

- Den 3. februar 2020 bliver et påbud om Gult kort antibiotika meddelt besætnings-

ejeren  

- Påbuddet udløber ved udgangen af den 2. november 2020 (9 mdr.)  

- Overvågningsperioden for Skærpet tilsyn er fra og med den 3. november 2020 til 

og med den 2. november 2021 (12 mdr.) 

- Besætningen vil kunne udpeges til Skærpet tilsyn fra og med den 1. februar 2021 til 

og med den 31. december 2021. 

 

Årsagen til ovenstående forløb er, at beregningen af forbruget i Gult kort-ordningen beror 

på forbrug i hele måneder, og da forbruget for den seneste kalendermåned ikke kan medta-

ges i en beregning, betyder dette, at besætningen ikke kan udpeges fra den første dag be-

sætningen er i overvågningsperioden.  

I det konkrete eksempel kan besætningen ikke udpeges den første dag, fordi det, den 3. no-

vember 2020, kun vil være muligt at opgøre besætningens gennemsnitlige 9 måneders anti-

biotikaforbrug frem til og med september 2020. I september 2020 var besætningen fortsat 

under påbud om Gult kort antibiotika. Besætningen vil med andre ord først kunne udpeges 

til Skærpet tilsyn, når der er registreret en hel måneds forbrug efter at påbuddet om Gult 

kort antibiotika er udløbet. Det vil sige, at besætningen først kan udpeges til Skærpet tilsyn 

fra og med den 1. februar 2021, hvor den kan udpeges på baggrund af det 9 måneders gen-

nemsnitlige forbrug opgjort i december 2020. Sidste gang besætningen vil kunne blive ud-

peget i overvågningsperioden er den 31. december 2021, hvor besætningen kan blive udpe-

get på baggrund af det 9 måneders gennemsnitlige forbrug opgjort i oktober 2021. Første 

gang besætningen efter overvågningsperiodens ophør kan udpeges til høring om påbud om 

Gult kort antibiotika vil være februar 2022 på baggrund af det 9 måneders gennemsnitlige 

forbrug opgjort i december 2021. Tilsvarende princip gør sig gældende i forhold til over-

vågningsperioden efter et påbud om Skærpet tilsyn og Rødt kort antibiotika.        

 

Dyrevelfærd og Veterinærmedicin oversender udpegningslisten til Veterinærrejseholdet. 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin vil i udpegningslisten oprette særskilte faner for udpeg-

ninger til Skærpet tilsyn og Rødt kort antibiotika, men Veterinærrejseholdet skal sikre, at 

                                                             
4 Venteperiode: Periode efter et påbud om Gult kort antibiotika, Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika, hvor besætningen 
endnu ikke kan udpeges til henholdsvis Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika grundet tidsforskydning mellem påbuds-
periode og forbrugsperiode. 

5 Overvågningsperiode: Periode efter et påbud om Gult kort antibiotika, Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika, hvor be-
sætningen er under overvågning for eventuelt udpegning til henholdsvis Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika. 
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udpegningerne i de særskilte faner er angivet korrekt på baggrund af den komplette udpeg-

ningsliste. Udpegninger på den oversendte liste sagsbehandles af Veterinærrejseholdet, og 

besætninger påbydes, såfremt grundlaget herfor er tilstede, hhv. Gult kort antibiotika, 

Skærpet tilsyn, Rødt kort antibiotika eller sagerne lukkes uden påbud efter høring.  

 

1.3. Økonomi og tidsregistrering 
For hvert påbud om Gult kort antibiotika og kontrolbesøg (uanset om det er Gult kort anti-

biotika, Skærpet tilsyn eller Rødt kort antibiotika) opkræver Veterinærrejseholdet et gebyr 

jf. betalingsbekendtgørelsen,6 § 16. 

Faktureringen foregår i DIKO som en integreret del af kontrollen. Vejledning til fakture-

ring findes via dette link (”Gult kort – Registrering i DIKO”). 

 

Tid forbrugt på aktiviteten 

relateret til grisebesætninger registreres på hovedopgave 

1656, jf. hovedopgaveoversigten 

1.3.1. Integreret kontrol 

Veterinærrejseholdet kan, hvor en besætning er udpeget både til kontrol i forbindelse med 

overskridelse af grænseværdier for antibiotika og til anden kontrol, sammenlægge kontrol-

besøgene til ét besøg. Den tilsynsførende skal i så fald skønne, hvor stor en del af tiden, der 

anvendes på sagsbehandling vedrørende overskridelse af grænseværdier for antibiotikafor-

brug og andre aktiviteter. Tidsregistrering skal ske i overensstemmelse hermed. Gebyret er 

i disse tilfælde uforandret. 

 

 

 

 

                                                             
6 Bekendtgørelse nr. 2641 af 28. december 2021 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 

https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/IT_og_telefoni/IT_vejledninger/DIKO/Sider/DIKO_Digital_Kontrol_Vejledninger_Veterin%C3%A6r.aspx
https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/Oekonomi/Oekonomistyring/Documents/Hovedopgaveoversigt.pdf
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2. Overskridelse af grænseværdier for antibiotikafor-
brug – Påbud Gult kort antibiotika 

2.1. Processen 
Processen omfatter: 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin: 

- Udpegning 

- Oversendelse af udpegningsliste til Veterinærrejseholdet 

Data & Forretningsprocesser: 

- Masseoprettelse af sager i DIKO  

Veterinærrejseholdet: 

- Oprettelse af sager i WorkZone Client 

- Sagsbehandling efter partshøring (partshøringsbreve om Gult kort antibiotika ud-

sendes automatisk via VetStat, men Veterinærrejseholdet skal journalisere disse) 

o Behandling af indsigelser 

o Afgørelse om udstedelse af påbud eller accept af indsigelse(r)  

o Journalisering af grundlag for afgørelse, herunder udpegningsgrundlag  

o Ved accept af indsigelse underrettes besætningsejeren om at sagen lukkes 

o Ved afgørelse om udstedelse af påbud udsendes påbudsbrev til besætnings-

ejeren 

- Opfølgende kontrolbesøg 

 

Udpegning til Gult kort antibiotika foretages direkte i VetStat. Dette foregår ved at Dyre-

velfærd & Veterinærmedicin uploader data fra MTU (DIKO/KOR), som skal bidrage til 

eventuelle filtreringsårsager. Veterinærrejseholdet modtager straks efter udpegningen en 

mail fra Dyrevelfærd & Veterinærmedicin med udpegningslisten. Udtræk relateret til Gult 

kort-ordningen kan findes på intranettet via dette link.  

Udsendelse af partshøringsbreve sker direkte fra VetStat samme dag som udpegningen fo-

retages. I partshøringsbrevet vil der være et link til udpegningsgrundlaget. Efter udsendelse 

af partshøringsbreve foretager Veterinærrejseholdet sagsbehandling. 

2.2. Registrering i Digital Kontrol (DIKO) 
Alle sager om overskridelse af grænseværdier for antibiotika oprettes som digital kontrol 

(administrativ kontrol) gennem DIKO. Af hensyn til bl.a. ledelsesrapporteringen og til 

http://fvstsqldw07p/reports/browse/Veterin%C3%A6r/Gult%20kort
http://fvstsqldw07p/reports/browse/Veterin%C3%A6r/Gult%20kort
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filtreringsårsager i forbindelse med udpegningen er korrekt registrering af aktiviteter i 

DIKO meget vigtig. Samme dag som Dyrevelfærd & Veterinærmedicin har foretaget ud-

pegning vil Data & Forretningsprocesser være ansvarlige for at oprette sager vedr. Gult 

kort antibiotika i DIKO. Data & Forretningsprocesser vil i DIKO oprette én sag/ét kontrol-

objekt pr. besætningsnummer. Det betyder, at selvom der kun er udsendt ét høringsbrev til 

en besætningsejer vedr. Gult kort antibiotika, så vil der potentielt kunne blive oprettet flere 

sager afhængig af hvor mange besætningsnumre høringsbrevet omfatter. Veterinærrejse-

holdet skal selv sørge for at håndtere evt. flere sager pr. høring. Hvad angår sager vedr. 

Skærpet tilsyn og Rødt kort antibiotika er Veterinærrejseholdet selv ansvarlige for at op-

rette disse i DIKO.  

Vejledninger vedrørende DIKO, herunder hjælp til registrering, findes på Intranettet, og 

kan tilgås via dette link.  

Dokumentation vedr. den tekniske håndtering af Gult kort-ordningen kan findes på føl-

gende sagsnummer: 2021-62-129-00168 (der kan på sagen være eventuelle sagshenvisnin-

ger).  

2.3. Journalisering – WorkZone Client 

Påbudssag/Udpegningssag – Gult kort antibiotika 

WorkZone Client-sagen oprettes ”automatisk” gennem DIKO. Efterfølgende omdøbes sa-

gen i WorkZone Client, efter følgende rettesnor: 

[CHR-nummer, Besætningsnumre], AB > grænseværdi, [kontroldato i åååå-mm-dd], 

[ejer/bruger på CHR-nr.], [CVR-nr.], dyreart, aldersgruppe. 

EKS: 12345, 12345, AB>grænseværdi, 2013-05-11, Anders Andersen, 98765432, svin, 

56. 

Herved oprettes der altså en sag for hver CHR-ejer-udpegning. 

Ved afgørelse af sager omdøbes sagen til: 

EKS: Påbud/Lukket efter høring/Lukket uden høring, [CHR-nummer, besætningsnumre], 

AB>grænseværdi, [kontroldato i åååå-mm-dd], [ejer/bruger på CHR-nr.], [CVR-nr.], dyre-

art, aldersgruppe. 

EKS: Påbud, 12345, 12345, AB>grænseværdi, 2013-05-11, Anders Andersen, 

98765432, svin, 56. 

Akter navngives passende i den enkelte sag efter fælles retningslinjer for aktering i Gult 

kort sager. Der er af og til sager om aktindsigt, folketingsforespørgsler m.v., der gør, at der 

er behov for at finde dokumenter frem fra WorkZone Client. 

Når Veterinærrejseholdet har truffet afgørelse i sagen (lukket efter høring/påbud) samt op-

datereret og journaliseret i DIKO, lukkes sagen i WorkZone Client. 

https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/IT_og_telefoni/IT_vejledninger/DIKO/Sider/DIKO_Digital_Kontrol_Vejledninger_Veterin%C3%A6r.aspx
https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/IT_og_telefoni/IT_vejledninger/DIKO/Sider/DIKO_Digital_Kontrol_Vejledninger_Veterin%C3%A6r.aspx
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Bemærk: Veterinærrejseholdet skal journalisere udpegningsgrundlaget der ligger til grund 

for udpegningen til Gult kort antibiotika på WorkZone Client-sagen. Se mere om udpeg-

ningsgrundlaget i afsnit 1.2.  

2.4. Partshøring 
Udsendelse af partshøringsbreve om Gult kort antibiotika sker automatisk via Vet-

Stat.  

Der udsendes ét høringsbrev til hver besætningsejer. Omfatter udpegningen dyr fra flere 

besætninger med samme ejer på et CHR-nummer vil alle de pågældende besætningsnumre 

fremgå af høringsbrevet. Høringsbrevet vil indeholde information om overskridelse af en 

eller flere af grænseværdierne for antibiotikaforbruget (AB). Høringsbrevet kan også inde-

holde informationer om, at der er et antibiotikaforbrug, der ligger så højt, at det må formo-

des, at der er tale om en registreringsfejl (AB100) enten af det registrerede medicinforbrug 

eller antallet af dyr. Det påhviler besætningsejeren at rette fejl, evt. ved at kontakte besæt-

ningsdyrlægen. 

I høringsbrevet er anført et link til udpegningsgrundlaget i VetStat. Besætningsejeren an-

modes i høringen om at fremkomme med eventuelle indsigelser inden 14 dage.  

WorkZone Client-sagen oprettes ”automatisk” fra DIKO. Efterfølgende omdøbes sagen i 

WorkZone Client, så den følger rettesnoren i afsnit 2.3.  

 

Kopi af de udsendte partshøringsbreve fremsendes til Veterinærrejseholdets enhedspost-

kasse. De udsendte høringsbreve samt udpegningsgrundlaget journaliseres af Veterinærrej-

seholdet på den enkelte sag i WorkZone Client. 

2.5. Indsigelser 
Efter modtagelse af høringsbrev har besætningsejeren i udgangspunkt 14 dage til at frem-

komme med indsigelser. 

Såfremt en sagspart med en rimelig begrundelse anmoder om forlængelse af høringsfristen, 

bør Veterinærrejseholdet i vid udstrækning imødekomme dette. Indsigelser kan med fordel 

fremsættes skriftligt og skal dokumenteres med relevant materiale (kopi af besætningsjour-

nal, recepter, optegnelser m.v.). 

Indsigelser forventes at gå på, 

- at de registrerede oplysninger om antal dyr ikke stemmer overens med det faktiske 

- at det registrerede antibiotikaforbrug ikke stemmer overens med det faktiske eller 

- at det høje antibiotikaforbrug har været nødvendigt eller uundgåeligt på grund af 

ganske særlige forhold i besætningen, og/eller 

- at der er iværksat et saneringsprogram i besætningen. 
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I forbindelse med behandling af indsigelser skal det erindres, at Fødevarestyrelsen aner-

kender, at syge dyr skal håndteres og evt. behandles. Imidlertid er det Fødevarestyrel-

sens opfattelse, at langt de fleste besætninger, der har et antibiotikaforbrug, der ligger over 

de til enhver tid gældende grænseværdier, har et potentiale for reduktion af forbruget. 

2.5.1. Forventelige indsigelser vedrørende fejl i CHR-data 

Fejlregistreringer i CHR-registeret, grise 

Af bekendtgørelse7 om registrering af besætninger i CHR og om identifikation af kvæg, 

svin, får, geder, hjorte eller kameler fremgår det, at ejeren af grisebesætninger skal be-

kræfte eller ajourføre antal dyr tilstede i besætningen under normale driftsforhold 1 gang 

årligt. Videre fremgår det, at besætningsejeren, ved indsættelse af dyr i en aldersgruppe, 

hvor der tidligere har været 0 registrerede dyr, senest en uge efter indsættelsen skal ændre 

det registrerede dyreantal i CHR. 

Kan besætningsejeren dokumentere, at antallet af grise og dyredage ikke stemmer overens 

med de anvendte CHR/VetStat-oplysninger, så det får indflydelse på opgørelsen af antibio-

tikaforbruget, kan besætningsejeren gøre indsigelse på baggrund af antallet af grise.  

Viser manglerne i fortegnelser og registreringer sig at være af større omfang, skal det vur-

deres, om en sagsbehandling i forhold til bekendtgørelse7 om registrering af besætninger i 

CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler bør foretages. I så 

fald skal Dyresundhed underrettes i det, at eventuel sagsbehandling skal foretages af Dyre-

sundhed. 

Korrektioner af dyreantal 

Fremadrettede ændringer i dyreantal sker ved, at besætningsejeren foretager sine indberet-

ninger til landbrugsindberetning.dk eller via APP’en ”CHR” eller ”Flytning af svin”. 

Fremad- og bagudrettede ændringer i dyreantal kan rettes ved, at besætningsejeren henven-

der sig til SEGES, CHR-afdelingen (tlf. nr. 70 15 50 15), som foretager korrektionerne ef-

ter ejers anmodning.  

 

NB: CHR-data overføres dagligt til VetStat. Denne overførsel sker over natten, og dyrean-

tallet vil derfor være opdateret dagen efter. 

2.5.2. Indsigelser vedrørende fejl i VetStat-data 

Fejl i dyrlægens indberetning til VetStat 

En dyrlæge kan i VetStat foretage rettelser af medicinindberetninger, der er indberettet på 

dyrlægens eget autorisationsnummer. At indberettede oplysninger i VetStat er korrekte er 

                                                             
7 Bekendtgørelse nr. 867 af 11. maj 2021 om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller ka-
meler 
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som udgangspunkt dyrlægens ansvar8. Dyrlægen kan vejledes i at foretage rettelser i Vet-

Stat jf. nedenstående.  

Fejlrettelser af medicinindberetninger i VetStat skal som udgangspunkt foretages af dyrlæ-

gen. Såfremt der opstår behov kan Veterinærrejseholdet anmode Dyrevelfærd & Veteri-

nærmedicin (VEKO@fvst.dk) om at foretage rettelsen.  

En dyrlæge kan i VetStat foretage rettelser af medicinindberetninger, der er indberettet på 

dyrlægens eget autorisationsnummer, i op til 3 måneder fra indberetningsdatoen. Indberet-

ningsdatoen er den dato hvor medicinen er registreret i VetStat, og dermed ikke nødven-

digvis samme dato, som medicin er udleveret. Datoen for udlevering og indberetning kan 

ses i VetStat. Er medicinindberetningen mere end 3 måneder gammel (fra indberetningsda-

toen) kan dyrlægen ikke selv foretage rettelsen, men skal i stedet fejlmelde indberetningen 

i VetStat. Hvordan dyrlægen skal håndtere fejlrettelsen afhænger dermed af hvornår indbe-

retningen er foretaget, og dyrlægen skal vejledes i forhold her til. Dyrevelfærd & Veteri-

nærmedicin bistår gerne i forhold til vejledning af dyrlægen.  

1. Fejlrettelse af medicinindberetninger som er under 3 måneder fra indberetningsdato: 

Dyrlægen bedes foretage fejlrettelsen i VetStat. 

2. Fejlrettelse af medicinindberetninger som er mere end 3 måneder fra indberetningsdato: 

Dyrlægen skal i VetStat foretage en fejlmelding af indberetningen, hvor dyrlægen i kom-

mentarfeltet angiver hvad der ønskes rettet. 

Veterinærrejseholdet kan ved opslag i VetStat se om en medicinindberetning er rettet, 

hvornår rettelsen er foretaget, og om det er dyrlægen eller Fødevarestyrelsen som har fore-

taget rettelsen. Rettes en indberetning, skal Veterinærrejseholdet efter at fejlen er rettet og i 

forbindelse med at sagen lukkes, udtrække en ny opgørelse fra VetStat for samme periode 

og journalisere denne på sagen. Hvis der ikke er en overskridelse af grænseværdien foreta-

ger Veterinærrejseholdet som udgangspunktet ikke yderligere. Ændringer sker på dyrlæ-

gens ansvar, og Veterinærrejseholdet lægger ændringerne til grund uden at foretage en 

sagsbehandling af disse, herunder af hvorvidt dyrlægens rettelser svarer til de faktiske for-

hold i besætningen. Har dyrlægen ændret den ordinerede mængde, fordi dyrlægen ved en 

fejl har ordineret for stor en mængde, lægges ændringen således som udgangspunkt til 

grund uden sagsbehandling og uden, at Veterinærrejseholdet indkalder medicinregnskaber 

for at se, hvorvidt medicinen trods det angivne om, at der er tale om en fejl, er forbrugt i 

besætningen eller er tilgængelig for besætningsejer, idet medicinen ikke er tilbageleveret til 

apoteket. 

Veterinærrejseholdet lægger således som udgangspunkt den praktiserende dyrlæges æn-

dringer til grund, da det er den praktiserende dyrlæges ansvar at foretage korrektion af fejl-

indberetninger, og kun sager, hvor grænseværdien er overskredet, sagsbehandles. Hvis Fø-

devarestyrelsen observerer ændringer eller mønstre, som indikerer misbrug af muligheden 

mailto:VEKO@fvst.dk
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for at foretage rettelser af indberetninger i relation til Gult kort-ordningen, så vil styrelsen 

reagere herpå.   

Fejl ved apotekets indberetning til VetStat  

Når apoteket udleverer medicin til besætningsejeren på baggrund af en recept fra dyrlægen, 

kan der ske fejlindtastninger fra apotekets side, f.eks. angivelse af den forkerte alders-

gruppe. Det påhviler den dyrlæge hvis autorisationsnummer medicinen er indberettet på, at 

rette eventuelle fejlindberetninger i VetStat fra apoteket8. Dyrlægen kan vejledes i at fore-

tage rettelser i VetStat jf. ovenfor.  

Som udgangspunkt kan medicin, der returneres til apoteket ikke trækkes ud af VetStat. 

Dette gælder også medicin modtaget på apoteket, og som er sendt til destruktion. 

Medicin som apoteket tager retur og skriver kreditnota for trækkes kun ud af VetStat, hvis 

Veterinærrejseholdet vurderer at begrundelse for fejlordineringen giver veterinærfaglig 

mening. 

Rettes en indberetning, skal Veterinærrejseholdet efter at fejlen er rettet og i forbindelse 

med at sagen lukkes, udtrække en ny opgørelse fra VetStat for samme periode og journali-

sere denne på sagen. Veterinærrejseholdet kan ved opslag i VetStat se om en medicinind-

beretning er rettet, hvornår rettelsen er foretaget, og om det er dyrlægen eller Fødevaresty-

relsen som har foretaget rettelsen. 

Forkerte angivelser på recepten  

Dyrlægen skal ved udlevering og anvendelse af medicin benytte sig af de betegnelser og 

indberetningskoder, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, ud-

levering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr, jf. § 34 i bekendtgørelsen8. For så vidt 

angår lægemidler ordineret af dyrlægen via recept til et apotek, fremgår de koder som apo-

teket skal indberette af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstati-

stik9. Kravet om anvendelse af koderne fremgår af receptbekendtgørelsen10:  

- Pattegrise, søer, gylte og orner – Aldersgruppe 55 

- Fravænnede smågrise op til 30 kg – Aldersgruppe 56 

- Slagtesvin og polte –Aldersgruppe 57 

Recepter skal udformes og formuleres på måder, så apotekspersonalet ikke kan komme i 

tvivl om indberetningen til VetStat (der sker via Sundhedsdatastyrelsen). Apoteker må om-

vendt ikke ekspedere en recept, hvis der er tvivl om indholdet.  

Reglerne om dyrlægers recepter hører under Lægemiddelstyrelsens ressort.  

                                                             
8 Bekendtgørelse nr. 2542 af 15. december 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til 
dyr, § 34 

9 Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger i lægemiddelstatistik med senere ændringer, 
senest bekendtgørelse nr. 1039 af 28. maj 2021 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger i lægemiddel-
statistik 

10 Bekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2022 om recepter og dosisdispensering af lægemidler, § 43, stk. 1, nr. 5. 
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Ændring af ADD værdier i forbindelse med nyt VetStat 

I forbindelse med implementeringen af nyt VetStat, som blev idriftsat i juni 2021, skete der 

en ændring fra manuel oprettelse af lægemidler i VetStat til en semiautomatisk oprettelse, 

hvorefter alle lægemidler nu bliver indlæst i VetStat direkte fra Sundhedsdatastyrelsens 

Nationale Service Platform. Oplysninger om Animal Daily Dose (ADD) på veterinære læ-

gemidler fremgår ikke af de oplysninger, som bliver indlæst automatisk, så disse oplysnin-

ger skal manuelt af Fødevarestyrelsen tilføres lægemidler, inden de figurerer i VetStat. I 

forbindelse med overgangen til nyt VetStat blev alle veterinære lægemidler gennemgået, 

og ADD værdier er for mange lægemidler blevet justeret. Fødevarestyrelsen fastsætter et 

lægemiddels ADD på baggrund af principperne beskrevet i bilag 1 i bekendtgørelse om 

grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger11. 

En del lægemidler fik en højere ADD værdi end tidligere, men der er også en del lægemid-

ler, der fik en lavere ADD værdi. Dette kan betyde at de pågældende lægemidler dermed 

kan vægte mere eller mindre i en landmands antibiotikaopgørelse såfremt forbruget af 

disse fortsætter uforandret.  

Ændringerne af ADD værdierne har haft effekt fra og med 1. juni 2021. Det betyder også, 

at medicin ordineret og udleveret før 1. juni 2021 som udgangspunkt er opgjort på bag-

grund af de tidligere ADD værdier, hvorimod medicin ordineret og udleveret fra og med 1. 

juni 2021 er opgjort på baggrund af de nye ADD værdier. I en overgangsfase vil antibioti-

kaopgørelserne i Gult kort-ordningens 9 måneders periode derfor bero på både forhenvæ-

rende og nye ADD værdier.  

Som udgangspunkt påvirker ændringerne ikke antibiotikaforbruget for tiden før 1. juni 

2021, men foretages der rettelser i medicinindberetninger for medicin udleveret før 1. juni 

2021, så vil indberetningerne efterfølgende blive genberegnet på baggrund af de nye ADD 

værdier, hvilket kan påvirke en besætnings gennemsnitlige forbrug i antibiotikaopgørelsen, 

inklusiv i antibiotikaopgørelse for en 9 måneders periode, der vedrører en periode omfat-

tende både måneder før og efter 1. juni 2021.  

Såfremt en besætningsejer gør indsigelse mod ændringen af en ADD værdi for et lægemid-

del hvor ændringen har haft uforholdsmæssigt stor betydning for besætningens beregnede 

gennemsnitlige antibiotikaforbrug (for en 9 måneders periode), kan Veterinærrejseholdet 

sammen med Dyrevelfærd & Veterinærmedicin efter et konkret skøn undlade at meddele et 

påbud om Gult kort antibiotika. Men som udgangspunkt vil ændringen af ADD værdier i 

forbindelse med implementeringen af nyt VetStat ikke kunne danne grundlag for ikke at 

meddele et Gult kort påbud, da oplysning om de ændrede ADD værdier har været tilgæn-

gelige før den 1. juni 2021. Dermed har dyrlæger og besætningsejere som udgangspunkt 

                                                             
11 Bekendtgørelse nr. 1313 af 22. november 2018 om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebe-
sætninger 
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haft mulighed for, på et oplyst grundlag, fra og med 1. juni 2021 at træffe et valg om an-

vendelsen af veterinære lægemidler ud fra det oplyste om lægemidlernes ADD værdier.  

2.5.3. Indsigelser vedrørende forhold i besætningen 

Det er forventeligt, at en del griseproducenter, der modtager et høringsbrev, vil komme 

med en række af indsigelser uden at der er tale om registreringsfejl. Alle indsigelser, der 

ikke vedrører dokumenterbare registreringsfejl, skal håndteres restriktivt. 

I det følgende er anført en række forventelige indsigelser. Det skal understreges, at selvom 

indsigelserne er forventelige, betyder det ikke, at Fødevarestyrelsen i sin sagsbehandling 

skal acceptere dem. Sagens udfald afgøres på baggrund af en konkret vurdering ud fra op-

lysningerne i sagen. 

Medicinske saneringer 

Generelt 

Ved medicinsk sanering forstås antibiotikabehandling i et veldefineret tidsrum af alle dyr i 

et staldafsnit eller en aldersgruppe, med henblik på at udrydde en specifik, infektiøs syg-

dom i en besætning. Antibiotikabehandlingen skal være rettet mod en specifik agens. Anti-

biotikabehandling ved sanering for virussygdomme, er derfor ikke omfattet af begrebet 

medicinsk sanering. 

Opmærksomheden henledes på at reglerne i artikel 107, stk. 3 og 4 i veterinærlægemiddel-

forordningen vedrørende profylakse og metafylakse skal iagttages. 

Medicinske saneringer medfører et kortvarigt, men højt antibiotikaforbrug, og kan derfor i 

en længere periode efterfølgende trække antibiotikaforbruget over grænseværdien. Medi-

cinske saneringer forventes efterfølgende at resultere i en forbedret sundhed og et sta-

bilt/reduceret antibiotikaforbrug. 

Skal et for højt gennemsnitligt antibiotikaforbrug, på baggrund af en gennemført eller 

igangværende medicinsk sanering, kunne accepteres af Veterinærrejseholdet, skal følgende 

tre punkter være opfyldt: 

1. Gennemsnitsforbruget i en ni-måneders periode umiddelbart forud for saneringen 

skal ligge under grænseværdierne. 

2. Der skal foreligge passende laboratoriediagnostik, der direkte eller indirekte påviser 

den eller de agenser, man ønsker at sanere sig fri for, herunder resistensundersøgel-

ser (hvis muligt). Passende laboratoriediagnostik er eksempelvis: 

- dyrkning 

- serologisk undersøgelse 

- antistofmåling 

- immunfluorescensundersøgelse på væv 
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- PCR 

Foreligger der en udskrift fra SPF-SuS (http://www.spfsus.dk/sus/da-DK), hvor be-

sætningens SPF-status (eks. Myc) fremgår, kan dette evt. erstatte eller supplere et 

laboratoriesvar med påvisning af agens. 

3. Der skal samtidig foreligge skriftlig dokumentation for at saneringen er gennem-

ført, og der skal detaljeret kunne redegøres for:  

- Saneringsplanen herunder opstaldningsforhold, dyreflytninger og tiltag til 

smittebeskyttelse   

- Den ved saneringen anvendte medicineringsprotokol (behandlede dyr, be-

handlingstidspunkter, anvendte præparater, doseringer og behandlings-

længde) 

- Evt. øvrige tiltag gjort i forbindelse med saneringen. 

Fortsat fritagelse for Gult kort antibiotika ved anerkendelse af en medicinsk sanering 

Det registreres i DIKO at en besætning har gennemgået en medicinsk sanering som er god-

kendt af Veterinærrejseholdet. Veterinærrejseholdet registrerer i DIKO slutdato for, hvor-

når en besætning ikke skal indgå i udpegning til Gult kort. I denne periode skal medregnes 

den forskydning, der er i forhold til, hvornår forbrugsperioden, der danner grundlag for 

Gult kort, opgøres. Dette er illustreret med et eksempel herunder: 

- En besætning har gennemgået en medicinsk sanering, og er friholdt for ud-

pegning i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. sep-

tember 2021,  

- Første gang besætningen vil kunne indgå i udpegning til Gult kort er fra og 

med 1. december 2021 på baggrund af forbruget opgjort i oktober 2021, 

som er første måned efter fredningsperioden.  

- Datoen Veterinærrejseholdet angiver i DIKO vil derfor i dette tilfælde være 

den 30. november 2021 skrevet i formatet ”dd-mm-åååå” (se billede 1). Be-

mærk at der ikke må skrives andet i feltet end pågældende dato.  

- Efter den 30. november 2021 vil besætningen igen kunne blive udtrukket, 

hvis den har et antibiotikaforbrug over en grænseværdi.  

En besætning kan således ikke udtrækkes før efter den anførte dato, når der på basisfanen i 

DIKO er registreret ”AB: Sanering”, sidste dato for fredning samt at der på delresultatet er 

registreret ”Aktion/sanktion specificeret ”AB > grænseværdi-svin: Lukket efter høring”.  

Såfremt datoen ikke er skrevet i et dato format, eller mangler vil der automatisk blive sat 

en grænse på 9 måneder fra kontroldatoen.  

http://www.spfsus.dk/sus/da-DK
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Billede 1: Eksempel på registrering af sanering i DIKO. Denne besætning vil være friholdt fra udpegning til 

og med den 31. december 2021.  

 

Krav om medicinering i forbindelse med eksport af grise 

I forbindelse med eksport kræver visse tredjelandes veterinærmyndigheder antibiotisk 

og/eller antiparasitær behandling forud for afsendelsen fra leverandørbesætningen. Det er i 

henhold til veterinærlægemiddelforordningen ikke tilladt at anvende antibiotika profylak-

tisk i sådanne situationer. Indsigelser vedrørende dette forbrug skal ikke accepteres som 

gyldig grund til at undlade at udstede et påbud med henvisning til gældende regler på om-

rådet.  

Selektioner i populationen inden for en aldersgruppe  

Ved selektioner forstås driftsformer, hvor samme ejer over flere ejendomme opdeler grise 

inden for samme aldersgruppe. Opdelingen kan resultere i en situation, hvor én gruppe har 

eller siges at have et større behandlingsbehov end en anden i samme aldersgruppe. Dette 

kan betyde, at medicinforbruget i den ene gruppe kan være væsentlig højere end i den an-

den gruppe. I det omfang, underopdelingen foregår på samme CHR-nummer, forskydes in-

tet. Deles grupperne mellem to CHR-numre, vil medicinforbruget kunne belaste det ene 

CHR-nummer mere. 

Eksempler på benyttede selektionssystemer/underopdelinger af aldersgrupper: 

• "Restgrise" 

• "Babystalde/Kuvøseafsnit" 

• Opdeling mellem drægtighedsstald og farestald 

• Tunge avlspolte12 

Ved restgrise forstås den selektion, hvor en del grise ikke kan sælges eller overflyttes til 

f.eks. slagtegrisafsnittet samtidig med sine ”jævnaldrende” på grund af f.eks. behandlings-

krævende problemer, nedsat vækst eller forringet handelskvalitet (f.eks. brok eller halebid). 

Ved babystalde/kuvøseafsnit forstås den selektion, hvor farestald og klimastald ligger på 

hver sit CHR-nummer, og hvor pattegrise ved fravænning vurderes at kræve særlig pasning 

                                                             
12 Polt: Ung hungris, der ikke er løbet endnu. 
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og/eller behandling, som bedre tilgodeses på den ejendom, hvor farestalden er og ikke i kli-

mastaldene. 

Ved opdeling mellem drægtighedsstald og farestald forstås den selektion, hvor de to stald-

afsnit ligger på hver sit CHR-nummer. I aldersgruppe 55 (pattegrise, søer, gylte, orner) er 

medicinforbruget forventeligt størst i farestaldsafsnittet.  

Besætninger, der alene består af tunge avlspolte (gennemsnitsvægt over 100 kg), vil kunne 

have et forbrug, der ligger væsentligt over gennemsnittet for aldersgruppe 57, da der ved 

beregning af ADD til grise i denne aldersgruppe anvendes en gennemsnitsvægt på 50 kg. 

Dette kan dermed hurtigere føre til en overskridelse af grænseværdierne for aldersgruppen. 

Som udgangspunkt har besætningsejerens valg af driftsform ikke betydning for Fødevare-

styrelsens afgørelse. Der kan dog i helt særlige tilfælde være grundlag for ikke at udstede 

påbud, herunder hvis besætningsejeren som indsigelse kan dokumentere at den anvendte 

medicin i besætningen udelukkende er brugt til behandling af avlspolte med en gennem-

snitsvægt som er væsentlig højere end for aldersgruppen (50 kg). Dette vil bero på en kon-

kret vurdering i den enkelte sag. Det forudsættes, at der ikke er sket rutinemæssig medici-

nering, men sædvanlig medicinering under overholdelse af gældende regler.  

Medicinering ved indsættelse i (avls)besætninger 

Rutinemæssig anvendelse af antibiotika, herunder i forbindelse med indsættelse i (avls)be-

sætninger, er i strid med gældende regler, jf. artikel 107, stk. 3 i veterinærlægemiddelfor-

ordningen13. Det er dermed ikke acceptabelt at undlade at påbyde Gult kort antibiotika med 

henvisning til rutinemæssig anvendelse.  

Medicin registreret i én aldersgruppe, men anvendt i flere aldersgrupper 

Når en dyrlæge ordinerer et lægemiddel til brug i en besætning, anføres den aldersgruppe, 

det er ordineret til på recepten, og det indberettes til VetStat. Lægemidler må kun anvendes 

til den aldersgruppe i en besætning, hvortil de er ordineret, da antibiotikaforbruget opgøres 

for hver aldersgruppe. Hvis antibiotika flyttes mellem aldersgrupper, vil opgørelserne ikke 

være retvisende, og dermed vil grundlaget for Gult kort-ordningen kunne blive fejlbehæf-

tet. Medicin tæller i den aldersgruppe, hvor den er registreret.  

Særlige hensyn ved ejerskifte i forbrugsperioden eller påbudsperioden 

I Gult kort sammenhæng forstås ejerskifte som overdragelse af en besætning fra en ejer til 

en anden, eller f.eks. ændring af den selskabsform i hvilken besætningen ejes, f.eks. fra 

ApS til A/S. Ved ejerskifte får virksomheden et nyt CVR-nummer. Ejeren af virksomheden 

                                                             
13Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse 
af direktiv 2001/82/EF. 
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defineres som den fysiske eller juridiske person, der i CVR er registeret som ejer af virk-

somheden. 

En ændring alene af den ansvarlige for besætningen eller af ejeren af ejendommen, hvor 

besætningen opstaldes i lejede stalde, betragtes ikke som et ejerskifte.  

Er der sket ejerskifte i perioden, udpegningen vedrører eller derefter, kan der af forvalt-

ningsmæssige grunde ikke udstedes påbud. 

Er et påbud udstedt, bortfalder det, hvis der efterfølgende sker ejerskifte. Gebyrer vedrø-

rende aktiviteter, der allerede er udført, fastholdes og tilbagebetales ikke. Det er den tidli-

gere ejer, der hæfter for betalingen. 

Er et påbud bortfaldet f.eks. pga. ejerskifte gennemføres der ikke kontrolbesøg. 

Genstart af besætning ved periode uden dyr registreret i CHR 

Generelt 

Ved genstart af en besætning forstås, at der i en periode i CHR ikke har været registreret 

dyr i en aldersgruppe i en besætning, som der ikke har været registreret som lukket. Når 

der indsættes (og registreres) dyr og medicin på ny, kan dette give anledning til forbrugs-

opgørelser, der overskrider grænseværdierne. For at et påbud om Gult kort antibiotika kan 

meddeles, skal der være registreret dyr i en aldersgruppe i mindst 9 sammenhængende må-

neder. Når disse besætninger alligevel udpeges ind i mellem, skyldes dette, at 0 (nul) rent 

teknisk også betragtes som et antal dyr, og at en ændring af dette samtidig ville betyde, at 

fejlregistreringer (såkaldte fejl100) så ikke ville kunne identificeres og rettes.  

I tilfælde af at der i en periode i CHR ikke har været registreret dyr i en besætning, vil det 

være forventeligt, at der kan komme indsigelser i forbindelse med en partshøring om påbud 

om Gult kort antibiotika. Veterinærrejseholdet skal sikre sig via opslag i CHR, at der i op-

gørelsesperioden, ikke har været registreret dyr i den pågældende aldersgruppe. I dette til-

fælde kan der ske fritagelse fra påbud om Gult kort antibiotika. Besætningen betragtes som 

genstartet og den kan fredes, indtil der er en fuld 9 måneders periode med dyr registreret i 

den pågældende aldersgruppe.  

Fritagelse for Gult kort antibiotika 

Genstart af en besætning, som er godkendt af Veterinærrejseholdet, registreres i DIKO. 

Veterinærrejseholdet registrerer i DIKO slutdato for, hvornår besætningen ikke skal indgå i 

udpegning til Gult kort. I denne periode skal medregnes den forskydning, der er i forhold 

til hvornår forbrugsperioden, der danner grundlag for Gult kort, opgøres. Dette er illustre-

ret med et eksempel herunder: 

- En besætning er genstartet (periode uden dyr registreret i aldersgruppen) og 

der er genindsat dyr den 1. januar 2021.  
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- Besætningen vil kunne være fredet til og med den 30. september 2021 (når 

der er gået en fuld 9 måneders periode).  

- Første gang besætningen vil kunne indgå i udpegning til Gult kort er fra og 

med 1. december 2021 på baggrund af forbruget opgjort i oktober 2021, 

som er første måned efter udløb af fredningsperioden.  

- Datoen Veterinærrejseholdet angiver i DIKO vil derfor i dette tilfælde være 

den 30. november 2021 skrevet i formatet ”dd-mm-åååå” (se billede 2). Be-

mærk at der ikke må skrives andet i feltet end pågældende dato.  

- Efter den 30. november 2021 vil besætningen igen kunne blive udtrukket, 

hvis den har et antibiotikaforbrug over en grænseværdi.  

En besætning kan således ikke udtrækkes før efter den anførte dato, når der på basisfanen 

er registreret ”AB: Genstart”, sidste dato for fredning samt at der på delresultatet er regi-

streret ”Aktion/sanktion specificeret ”AB > grænseværdi-svin: Lukket efter høring”. Så-

fremt datoen ikke er skrevet i et dato format, eller mangler vil der automatisk blive bereg-

net en dato som er 4 måneder fra kontroldatoen. 

 
Billede 2: Eksempel på registrering af genstartet besætning i DIKO. Denne besætning vil være friholdt fra 

udpegning til og med den 31. december 2021.  

2.5.4. Forhold relateret til en dyrlæge 

Såfremt sagsbehandling og/eller opfølgende kontrolbesøg giver anledning til, at det skal 

vurderes hvorvidt en dyrlæge har overtrådt veterinærlovgivning, sagsbehandles på sædvan-

lig vis. Sagsbehandling af disse sager er ikke omfattet af denne vejledning.  

 

2.6. Afgørelser, påbud eller accept af indsigelser 

Grundlaget for et Gult kort antibiotika påbud er en overskridelse af en eller flere grænse-

værdier for antibiotikaforbruget i en besætning. 

Det er et grundlæggende princip for Gult kort-ordningen, at udgangspunktet altid er, 

at grisebesætninger, der overskrider en eller flere grænseværdier påbydes Gult kort 

antibiotika. 
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Kun hvis særlige, specifikke forhold dokumenteres, kan dette grundlæggende princip fravi-

ges og udstedelse af et påbud undlades. 

Såfremt 

- datagrundlaget er korrekt, 

- en eller flere grænseværdier er overskredet og 

- der ikke er indsigelser, som ændrer på dette 

skal Veterinærrejseholdet som udgangspunkt påbyde Gult kort antibiotika.  

Når Veterinærrejseholdet vurderer, at sagen er belyst fyldestgørende – herunder at data-

grundlaget er fyldestgørende – træffer Veterinærrejseholdet afgørelse i sagen. Der er føl-

gende muligheder: 

• Oplysningerne i sagen giver ikke Veterinærrejseholdet grundlag for at påbyde Gult 

kort antibiotika (se 2.6.1) 

• Oplysningerne i sagen giver Veterinærrejseholdet et tilstrækkeligt grundlag, og der 

udstedes påbud om Gult kort antibiotika (se 2.6.4) 

• Oplysningerne i sagen giver Veterinærrejseholdet et grundlag for at udstede påbud, 

men sagens øvrige omstændigheder giver Veterinærrejseholdet grund til at undlade 

at udstede påbud om Gult kort antibiotika. 

Besætningens antibiotikaforbrug efter den periode, udpegningen vedrører, har ingen ind-

flydelse på sagens afgørelse. 

2.6.1. Der er efter høringsperiodens udløb ikke grundlag for at udstede 

et påbud. 

Det er f.eks. tilfældet ved: 

1. Der foreligger fejl 100, og ingen af aldersgrupperne har et antibiotikaforbrug over 

grænseværdien  

2. Besætningen har ikke længere en sundhedsrådgivningsaftale 

3. Besætningen har skiftet ejer siden starten af udpegningsperioden 

4. Der er registreret en ny aldersgruppe i besætningen, og dermed er der ikke en fuld 

beregningsperiode for antibiotikaforbruget for den pågældende aldersgruppe af dyr. 

5. Besætningen er ikke ophørt, men der er ikke længere dyr i besætningen, eller der 

har i en periode ikke været dyr i en aldersgruppe. Det kan så forekomme, at forbru-

get i den sidste periode, hvor der var dyr i aldersgruppen, var så højt, at den mang-

lende ”fortyndingseffekt” (pga. periode uden dyr) medfører at grænseværdierne 

overskrides – se Figur 1. 
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Figur 1. Antibiotikaforbruget er 0 i september 2012, men forbruget overstiger alligevel grænseværdien i sep-

tember 2012, da fortyndingseffekten fra dyreantallet mangler (antallet af dyr i september 2012 er ligeledes 0). 

 

Ad 1. Foreligger der i bare én af aldersgrupperne en dokumenterbar overskridelse af græn-

seværdierne, bør (skal) påbud udstedes. Er forbruget teknisk sat til 100 (fejl100) i alle tre 

aldersgrupper, skal sagen behandles særskilt med henblik på en korrektion af registrerin-

gerne. Se afsnit 2.6.2.) 

Lukkes en sag uden påbud, skal besætningsejeren skriftligt have besked herom. Der findes 

en autotekst til dette under Veterinærområdet – Antibiotika – A AB – svin, luk sag uden 

påbud (bvrg02). 

2.6.2. Sagsbehandling med henblik på korrektion af fejl 

Der er ikke i bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikafor-

bruget i svinebesætninger14 hjemmel til at udstede påbud om korrektion af registreringsfejl 

i forhold til besætninger, der regneteknisk figurerer med et forbrug på 100 som følge af, at 

der fejlagtigt er registreret et medicinforbrug til en aldersgruppe uden registrerede dyr i be-

sætningen. 

Veterinærrejseholdet sikrer, at registreringsfejl rettes. Om nødvendigt kan der med hjem-

mel i lov om hold af dyr15, § 63 udstedes påbud om korrektion af fejl. Er der tale om fejl-

indberetninger, der fremgår af fejlhåndteringsmodulet i VetStat, kan Veterinærrejseholdet 

henvise til § 34 stk. 3 i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering 

m.v. af lægemidler til dyr8. Af bestemmelsen fremgår, at dyrlægen er forpligtiget til mindst 

                                                             
14 Bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesæt-
ninger 
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én gang om måneden at logge på VetStat på https://vetstat.fvst.dk/ og håndtere eventuelle 

fejlindberetninger, der fremgår af fejlhåndteringsmodulet i VetStat, og som er indberettet 

på dyrlægens autorisationsnummer. Af fejlhåndteringsmodulet vil kunne fremgå fejl i ind-

beretninger fra dyrlægen såvel som fra apotek. 

Oplysninger fra dyrlægen om lægemidler og dyr i besætninger 

Lov om dyrlægerFejl! Bogmærke er ikke defineret. rummer bestemmelse (§ 32, stk. 3), der giver Føde-

varestyrelsen mulighed for at anmode om oplysninger om, til hvilke grupper af dyr antibio-

tika er ordineret. Imødekommes anmodningen ikke inden for den anførte frist, kan dyrlæ-

gen tildeles en administrativ bøde. Med samme hjemmel kan Fødevarestyrelsen anmode 

dyrlægen om oplysninger om det dyrehold (herunder størrelsen), dyrlægen tilser i forbin-

delse med en sundhedsrådgivningsaftale. 

Oplysninger fra besætningsejeren om antal dyr i dyreholdet 

Som det fremgår ovenfor, har besætningsejeren ikke pligt til ved enhver ændring at vedli-

geholde sine oplysninger om dyreantal i CHR. Imidlertid har besætningsejeren pligt til at 

registrere flytninger af modtagne grise eller flytning til udlandet senest en uge efter, at 

flytningen har fundet sted. Der skal foretages registrering af flytning af grise på svine-

flyt.fvst.dk eller via APP’en ”Flytning af svin”. Flytninger af grise til EU-lande skal ske 

via Eksportportalen: https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/. Er oplysninger om flyt-

ninger af grise ikke opdateret kan forholdet sanktioneres med en administrativ bøde, men 

dette henhører under Dyresundhed.  

2.6.3. Konsekvens af korrektioner i VetStat og CHR 

Medfører indsigelser rettelser i VetStat eller CHR, skal Veterinærrejseholdet lave et nyt 

udtræk af antibiotikaopgørelsen fra VetStat for at sikre grundlaget for påbuddet (ny bereg-

ning efter at ændringer er foretaget). 

Flyttes f.eks. medicin fra en aldersgruppe til en anden, og besætningen derefter overskrider 

en eller flere af grænseværdierne, skal besætningen fortsat have et påbud om Gult kort an-

tibiotika. 

For at sikre overensstemmelse i sagsbehandlingen må Veterinærrejseholdet ikke lukke en 

sag uden påbud, før substansen i sagen vurderes sikker. 

2.6.4. Påbud 

Inden et påbud udsendes, skal Veterinærrejseholdet lave et udtræk af antibiotikaopgørelsen 

fra VetStat for at sikre, at grundlaget for påbuddet stadig er tilstede. Udtrækket skal gene-

reres for samme opgørelsesperiode, som lå til grund for det oprindelige udtræk/partshørin-

gen. VetStat-udtrækket journaliseres på sagen, og påbud udstedes på baggrund af det ud-

træk, der var i høring, medmindre, der er sket ændringer, som medfører, at der skal ske 

https://vetstat.fvst.dk/
https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/
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fornyet høring på baggrund af det nye udtræk. Hvis udtrækket fra VetStat viser nye æn-

dringer, som ikke er foranlediget af indsigelser, og som alligevel medfører, at påbud fortsat 

kan udstedes, foretages en ny høring på baggrund af det nye udtræk, der vedlægges som 

bilag og som Veterinærrejseholdet selv laver. 

Ændrer indsigelser ikke afgørende på grundlaget for at udstede et påbud, udstedes dette, og 

besætningsejeren informeres skriftligt med et påbudsbrev. Der findes en autotekst til dette 

under Veterinærområdet – Antibiotika – A AB – svin, påbud (bvrg04). Af brevet skal 

fremgå sagens fakta, at indsigelserne ikke har kunnet ændre tilstrækkeligt på grundlaget for 

påbuddet, og at den ansvarlige pålægges et påbud, samt hvad dette påbud betyder konkret 

for besætningsejeren. Er besætningsejeren i høringsperioden ikke kommet med indsigelser, 

skal denne uden nærmere sagsbehandling modtage et skriftligt påbud (undtaget er dog be-

sætninger med fejl100 -hvor ALENE forbruget i en eller flere aldersgrupper efter at være 

fastlagt teknisk overskrider grænseværdien). 

2.6.5. Indhold af påbud 

Ved Gult kort antibiotika påbydes besætningsejeren at nedbringe besætningens gennem-

snitlige antibiotikaforbrug (beregnet på baggrund af forbruget over 9 måneder) til under 

den eller de overskredne grænseværdier indenfor en periode på 9 måneder fra påbuddets 

datering at regne. Uanset om besætningsejeren straks reducerer sit forbrug til under den el-

ler de overskredne grænseværdierne fastholdes påbuddet i 9 måneder fra påbudsdatoen. I 

de 9 måneder påbuddet gælder, kan Fødevarestyrelsen endvidere forbyde besætningsejeren 

at opbevare og anvende antibiotikaholdige medicin beregnet til opblanding i foder og vand, 

hvis medicinen er genordineret mere end én gang. 

Gult kort påbud og forbud gælder fra den dato brevet afsendes og løber 9 måneder. Efter 9 

måneder ophører påbuddet uden yderligere kommunikation fra Fødevarestyrelsen. IT-sy-

stemet sikrer, at besætninger efter udløb af et påbud atter er med i udpegningen, og at de 

det første år efter et Gult kort antibiotika udtrækkes til høring om Skærpet tilsyn, hvis en 

grænseværdi atter overskrides. 

Interval for prøveudtagning ifm. ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flok-

behandling 

Jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger skal dyrlægen ud-

tage prøve fra behandlingskrævende grise såfremt der ordineres antibiotikaholdige læge-

midler til flokbehandling. Dette skal foretages med et maksimalt interval på 12 måneder. 

Hvis besætningsejeren modtager påbud om at bringe antibiotikaforbruget ned under den 

eller de overskredne grænseværdier, jf. bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til ned-

bringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger, er det maksimale interval for prøveud-

tagning i påbudsperioden 6 måneder. 



   

Opdateret oktober 2022                                                                                                                Side 27 af 40 
 
 

Genordinerede antibiotika til opblanding i foder og vand 

Som tidligere nævnt kan Fødevarestyrelsen i Gult kort perioden forbyde besætningsejeren 

at opbevare og anvende genordineret antibiotika til opblanding i foder og vand.  

Baggrunden er, at indkøb af et større lager af antibiotika kan skjule et højt forbrug i en pe-

riode – f.eks. i Gult kort perioden. Endvidere ønskes der et øget fokus på forbrug, og fokus 

øges i forbindelse med indkøb og eventuel destruktion af overskudsmedicin. 

Derfor må der til brug i foder- og drikkevand alene anvendes og opbevares antibiotika, der 

er genordineret højest én gang. 

2.6.6. Klageadgang 

Besætningsejere, der påbydes tiltag i forbindelse med overskridelse af en eller flere græn-

seværdier for antibiotikaforbrug, har adgang til at klage over afgørelser til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet jf. § 66, stk. 5, i lov om hold af dyr15. 

Der henvises til klagesagsvejledningen, der fremgår af Fødevarestyrelsens intranet. 

2.7. Kontrolbesøg 

Der gennemføres uanmeldt kontrolbesøg i grisebesætninger, der har fået påbud om at ned-

bringe antibiotikaforbruget samt forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige 

lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én 

gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.  

I forbindelse med kontrolbesøget oprettes en ny sag i WorkZone Client, der beslægtes med 

den eksisterende påbudssag. 

Det uanmeldte kontrolbesøg gennemføres senest seks måneder efter påbudsdatoen. Formå-

let er dialog om besætningens antibiotikaforbrug og kontrol af: 

1. At en reduktion i forbruget af antibiotika ikke sker på en måde, så dyrevelfærden i 

besætningen bringes i fare 

2. Om der opbevares antibiotika til brug i foder og vand i strid med reglerne. 

Kontrolbesøg gennemføres efter Fødevarestyrelsens gældende retningslinjer herfor.  

Forhold konstateret under kontrolbesøg sagsbehandles på sædvanlig vis.  

Tidsregistrering se under afsnit 1.3. 

2.7.1. Selve kontrolbesøget 

Et kontrolbesøg kan indeholde følgende: 

                                                             
15 Lovbekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2022 af lov om hold af dyr 

https://intra-fvm.dk/fvst/fagligt/Forvaltning/jura/Sider/Vejledninger_fra_jurdisk_sektion_i_Kontrol_og_Data.aspx
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Indledningsvist drøftes det aktuelle antibiotikaforbrug i besætningen på baggrund af ud-

trukket antibiotikaopgørelse fra VetStat. Der orienteres endvidere om Gult kort antibiotika, 

herunder udløb af påbudsperioden og konsekvens af fortsat overskridelse af grænseværdier 

ved påbuddets udløb og/eller ved fornyet overskridelser af grænseværdier i 12-måneders 

perioden herefter.         

Lagerbeholdningen af antibiotika til opblanding i foder eller vand gennemgås. Det kontrol-

leres, hvornår medicinen er ordineret (anvisning/etikette). Ligeledes kontrolleres, at medi-

cinen kun er genordineret en gang.  

Etiketter på injektionsmedicin gennemgås stikprøvevis. 

Optegnelser over anvendt antibiotika til iblanding i foder eller vand kontrolleres. 

Der foretages inspektion af aldersgruppen af grise, der udløste Gult kort antibiotika samt 

stikprøvevis tilsyn af evt. andre aldersgrupper i besætningen, til vurdering af den generelle 

sundhedstilstand.  

Evt. andre overtrædelser sanktioneres efter gældende retningslinjer. 

2.7.2. Sanktionering 

Der skal altid foretages en konkret vurdering af den enkelte sag, som beskrevet i de gene-

relle retningslinjer for sanktionering i Kontrolvejledningens kapitel 13. Retningslinjerne 

for vurdering af overtrædelser på medicinområdet angiver udgangspunkter. 

Retningslinjerne for sanktionering på veterinærområdet findes på Intranettet, og kan tilgås 

via dette link. 

2.7.3. Dokumentation af kontrolbesøget 

Kontrolbesøg dokumenteres på sædvanlig vis ved anvendelse af veterinær kontrolrapport. 

Der oprettes en kontrol i DIKO (se afsnit 2.2). 

Som det fremgår af DIKO-vejledningen, oprettes der en ny WorkZone Client-sag på kon-

trolbesøget. Sagen beslægtes med udpegningssagen ved at tilføje den under sagshenvisnin-

ger i WorkZone Client. 

2.8. Ved udløb af påbud Gult kort antibiotika (efter 9 må-

neder) 

Ved udløb af et påbud skal Veterinærrejseholdet ikke foretage sig noget. Besætningen 

overføres automatisk fra at være registreret som værende under påbud om Gult kort antibi-

otika til at være under overvågning for Skærpet tilsyn. På grund af den forskydning der er 

imellem påbudsperiode og forbrugsperiode, så vil besætningen først blive registeret som 

værende i en venteperiode, hvor besætningen endnu ikke kan udpeges til Skærpet tilsyn. 

https://intra-fvm.dk/fvst/fagligt/Kontrol_og_tilsyn/Veterinaerkontrol%20og%20tilsyn/Sider/Retningslinjer_for_sanktionering_Veterinaeromraadet.aspx
https://intra-fvm.dk/fvst/fagligt/Kontrol_og_tilsyn/Veterinaerkontrol%20og%20tilsyn/Sider/Retningslinjer_for_sanktionering_Veterinaeromraadet.aspx
http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Retningslinjer-for-sanktionering-og-cases---Veterinærområdet.aspx#ctl00_FVST_PlaceHolderBreadcrumb_fvstSiteMapPath_SkipLink
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Dette er beskrevet i afsnit 1.2. Dokumentation vedr. den tekniske håndtering af Gult kort-

ordningen kan findes på følgende sagsnummer: 2021-62-129-00168 (der kan være eventu-

elle sagshenvisninger). 

 

  



   

Opdateret oktober 2022                                                                                                                Side 30 af 40 
 
 

3. Overskridelse af grænseværdier for antibiotikafor-
brug - Påbud om Skærpet tilsyn 

3.1. Processen 
Processen omfatter: 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin: 

- Udpegning 

- Oversendelse af udpegningsliste til Veterinærrejseholdet 

Veterinærrejseholdet: 

- Udsendelse af partshøringsbreve og journalisering 

- Oprettelse i DIKO 

- Oprettelse af sager i WorkZone Client 

- Sagsbehandling efter partshøring 

o Behandling af indsigelser 

o Afgørelse om udstedelse af påbud, eller accept af indsigelse(r)  

o Journalisering af grundlag for afgørelse, herunder antibiotikaopgørelsen fra 

VetStat, som danner grundlag for afgørelsen  

o Ved accept af indsigelse underrettes besætningsejeren om, at sagen lukkes 

o Ved afgørelse om udstedelse af påbud udsendes påbudsbrev til besætnings-

ejeren 

- Opfølgende kontrolbesøg 

Samtidigt med udpegning af besætninger til Gult kort antibiotika foretages udpegning af 

eventuelle besætninger til sagsbehandling om Skærpet tilsyn. Dyrevelfærd & Veterinærme-

dicin uploader data fra MTU (DIKO/KOR), som skal bidrage til eventuelle frafiltreringsår-

sager ved udpegning til Gult kort antibiotika. Er en besætning i overvågningsperioden16 ef-

ter et påbud om Gult kort antibiotika, og overskrider besætningens antibiotikaforbrug i 

overvågningsperioden en eller flere af de til enhver tid gældende grænseværdier, så vil be-

sætningen fremgå af udpegningslisten som ”Udpeget til Skærpet tilsyn”. Læs mere om fil-

treringsårsager og overvågningsperiode under afsnit 1.2.   

Processen for påbud om Skærpet tilsyn følger processen for påbud om Gult kort antibio-

tika, der foretages dog ikke automatisk udsendelse af høringsbreve. Veterinærrejseholdet er 

ansvarlig for at udsende høringsbreve på baggrund af udpegningslisten som Dyrevelfærd & 

                                                             
16 Jf. § 3 stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikafor-
bruget i svinebesætninger 
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Veterinærmedicin fremsender til Veterinærrejseholdet umiddelbart efter udpegningen. Ud-

træk af antibiotikaopgørelsen fra VetStat vedhæftes høringsbrevet (se mere under afsnittet 

1.2 og 3.4). Derudover foretager Data & Forretningsprocesser ikke masseoprettelse af sa-

ger i DIKO, hvad angår udpegninger til Skærpet tilsyn. Veterinærrejseholdet er selv an-

svarlige for at oprette disse sager. Vejledninger vedrørende DIKO findes på Intranettet, og 

kan tilgås via dette link. 

3.2. Sagsbehandling 

Veterinærrejseholdet foretager sagsbehandling med henblik på at sikre det nødvendige for-

valtningsmæssige grundlag for – såfremt betingelserne herfor er opfyldt - at udstede et på-

bud om Skærpet tilsyn ud fra samme principper som beskrevet ovenfor under Påbud om 

Gult kort antibiotika. Oprettelsen i DIKO sker ikke som masseoprettelse, men skal foreta-

ges af Veterinærrejseholdet selv. 

Se mere om registrering i Digital Kontrol (DIKO) under afsnit 2.2. 

3.3. Journalisering – WorkZone Client 

Påbudssag/Udpegningssag – Skærpet tilsyn 

WorkZone Client-sagen oprettes ”automatisk” gennem DIKO. Efterfølgende omdøbes sa-

gen i WorkZone Client, efter følgende rettesnor: 

Skærpet tilsyn, [CHR-nummer, besætningsnumre], AB>grænseværdi, [kontroldato i åååå-

mm-dd], [ejer/bruger på CHR-nr.], [CVR-nr.], dyreart, aldersgruppe. 

EKS: Skærpet tilsyn, 12345, 12345, AB>grænseværdi, 2013-05-11, Anders Andersen, 

98765432, svin, 56. 

Herved oprettes der altså en sag for hver CHR-ejer-udpegning – dvs., at der for hver gang 

en besætning udpeges, skal oprettes en sag. 

Ved afgørelse af sager omdøbes sagen til: 

EKS: Påbud/Lukket efter høring/Lukket uden høring, Skærpet tilsyn, [CHR-nummer, be-

sætningsnumre], AB>grænseværdi, [kontroldato i åååå-mm-dd], [ejer/bruger på CHR-nr.], 

[CVR-nr.], dyreart, aldersgruppe. 

EKS: Påbud, Skærpet tilsyn, 12345, 12345, AB>grænseværdi,2013-05-11, Anders An-

dersen, 98765432, svin, 56.  

Akter navngives passende i den enkelte sag efter fælles retningslinjer for aktering i Gult 

kort sager. – Der er af og til sager om aktindsigt, folketingsforespørgsler m.v., der gør, at 

der er behov for at finde dokumenter frem fra WorkZone Client.  

Når Veterinærrejseholdet har afsluttet sagsbehandlingen (lukket efter høring/påbud) samt 

opdatereret og journaliseret i DIKO, lukkes sagen i WorkZone Client. 

https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/IT_og_telefoni/IT_vejledninger/DIKO/Sider/DIKO_Digital_Kontrol_Vejledninger_Veterin%C3%A6r.aspx
https://intra-fvm.dk/fvst/hjaelp/IT_og_telefoni/IT_vejledninger/DIKO/Sider/DIKO_Digital_Kontrol_Vejledninger_Veterin%C3%A6r.aspx
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Bemærk: Veterinærrejseholdet skal journalisere udtræk af antibiotikaopgørelsen fra Vet-

Stat, som danner grundlag for udpegningen til Skærpet tilsyn på WorkZone Client-sagen. 

Se mere om udpegningsgrundlaget i afsnit 1.2 samt hvordan udpegningsgrundlaget hentes i 

VetStat i afsnit 3.4.  

3.4. Partshøring 

Udsendelse af partshøringsbreve om Skærpet tilsyn gennemføres ikke automatisk via Vet-

Stat.  

På baggrund af udpegningslisten fremsender Veterinærrejseholdet et partshøringsbrev til 

besætningsejeren. Ved høringen informeres besætningsejeren om udpegningen, og at Føde-

varestyrelsen overvejer at udstede et påbud om nedbringelse af antibiotikaforbruget til un-

der den eller de overskredne grænseværdier senest 5 måneder efter påbuddets datering, at 

påbyde besætningsejeren at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering samt at 

forbyde besætningsejeren at opbevare eller anvende antibiotika i besætningen, hvis det er 

genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand. Besætnings-

ejeren anmodes i høringen om at fremkomme med eventuelle indsigelser inden 14 dage.  

Udtræk af antibiotikaopgørelsen i VetStat 

Ved udpegninger til Skærpet tilsyn (fremgår af udpegningslisten) udtrækkes fra VetStat en 

opgørelse over antibiotikaforbruget på CHR-niveau. Dette gøres ved at: 

- Gå ind på https://vetstat.fvst.dk/ og log ind med din medarbejdersignatur.  

- Vælg ”Opgørelser og udtræk” i topmenuen. 

- Vælg ”Antibiotikaopgørelse” under punktet ”Antibiotikaforbrug pr. måned”. 

- Indtast CHR nummer, dyreart (svin), aldersgruppe og tast søg. Bemærk om du sø-

ger for den rette periode.  

- Tjek at der på grafen i CHR-opgørelsen fremgår antibiotikaforbrug, CHR-gennem-

snit, grænseværdi, evt. landsgennemsnit.  

- Tjek at perioden er angivet som gennemsnit pr. 9 måneder og ikke 12 måneder.  

- Vælg ”Vis printversion” i øverste højre hjørne. 

- Antibiotikaopgørelsen downloades og kan nu åbnes og gemmes. 

Antibiotikaopgørelsen viser kun den aldersgruppe som er valgt. Er flere aldersgrupper på 

CHR-nummeret (med samme ejer) udpeget til Skærpet tilsyn, så skal der hentes en antibio-

tikaopgørelse for hver aldersgruppe som skal downloades og gemmes. Udtrækket af antibi-

otikaopgørelsen fra VetStat sikrer dokumentation for Veterinærrejseholdets grundlag for 

sagsbehandling forud for en partshøring. 

https://vetstat.fvst.dk/
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Antibiotikaopgørelsen: 

- journaliseres på de respektive sager og 

- vedlægges som bilag til høringsbrevet til besætningsejeren. 

NB: Udtræk af antibiotikaopgørelser fra VetStat er øjebliksbilleder og afspejler datasættet 

på udtrækstidspunktet. Ændres data (f.eks. ved fejlrettelser) ændres antibiotikaopgørelsen. 

Modsat udpegningen til Gult kort antibiotika vil der ikke være et link i høringsbrevet til 

udpegningsgrundlaget, og et udpegningsgrundlag gemmes ikke direkte i VetStat. Besæt-

ningsejeren vil dermed i VetStat kun have adgang til tidligere udpegningsgrundlag til Gult 

kort antibiotika. I stedet skal antibiotikaopgørelsen, som danner grundlag for udpegning til 

Skærpet tilsyn, vedlægges som ovenfor nævnt som bilag til partshøringsbrevet. 

Der udsendes ét høringsbrev (omfattende alle besætninger på et CHR-nummer med samme 

ejer) til besætningsejeren. Høringsbrevet skrives i WorkZone Client under sagen, og auto-

teksten ” B Veterinærområdet – Autotekster / Antibiotika – S ST – Høring Skærpet tilsyn 

(brvg07)” benyttes. Antibiotikaopgørelsen fra VetStat vedlægges som bilag til høringsbre-

vet, og journalisere på WorkZone Client-sagen. WorkZone Client-sagen oprettes ”automa-

tisk” gennem DIKO, hvor sagen efterfølgende omdøbes i WorkZone Client, så den følger 

rettesnoren i afsnit 3.3. 

Efter udsendelse af høringsbrev registreres status og dato for udsendelse af høringsbrev i 

DIKO (se afsnit 2.2).  

3.5. Indsigelser 

Håndteres som under Påbud om Gult kort antibiotika. Se afsnit 2.5. 

3.6. Afgørelse, påbud eller accept af indsigelser 

Grundlaget for et påbud om Skærpet tilsyn er, 

- at antibiotikaforbruget i besætningen efter 9 måneder med Gult kort antibiotika 

fortsat ligger over den eller de grænseværdier, der er meddelt ved Gult Kort antibi-

otika påbuddet, eller 

- at antibiotikaforbruget indenfor 12 måneder efter ophør af et påbud om Gult kort 

antibiotika ligger over én eller flere af de til enhver tid gældende grænseværdier. 

Det er et grundlæggende princip for Gult kort-ordningen, at udgangspunktet altid skal 

være, at besætninger, der opfylder et af ovennævnte kriterier påbydes Skærpet tilsyn. 

Kun hvis særlige, specifikke forhold dokumenteres, kan dette grundlæggende princip fravi-

ges og udstedelse af et påbud undlades. 

Såfremt 

- datagrundlaget er korrekt, 
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- en eller flere grænseværdier er overskredet og 

- der ikke er accepterede indsigelsesgrunde, 

skal Veterinærrejseholdet som udgangspunkt påbyde Skærpet tilsyn.  

Når Veterinærrejseholdet vurderer, at sagen er belyst fyldestgørende - herunder at data-

grundlaget er fyldestgørende, træffer Veterinærrejseholdet afgørelse i sagen. Der er føl-

gende muligheder: 

• Oplysningerne i sagen giver ikke Veterinærrejseholdet grundlag for at påbyde 

Skærpet tilsyn (se afsnit 2.6.1) 

• Oplysningerne i sagen giver Veterinærrejseholdet et tilstrækkeligt grundlag, og der 

udstedes påbud om Skærpet tilsyn (se afsnit 2.6.1)  

• Oplysningerne i sagen giver Veterinærrejseholdet et grundlag for at udstede påbud, 

men sagens øvrige omstændigheder giver Veterinærrejseholdet grund til at undlade 

at udstede påbud om Skærpet tilsyn. 

Besætningens antibiotikaforbrug efter den periode, udpegningen vedrører, har ingen ind-

flydelse på sagens afgørelse. 

3.6.1. Der er efter høringsperiodens udløb ikke grundlag for at udstede 

et påbud 

Se afsnit 2.6.1. 

3.6.2. Sagsbehandling med henblik på korrektion af fejl 

Se afsnit 2.6.2. 

3.6.3. Konsekvens af korrektioner i VetStat og CHR 

Se afsnit 2.6.3. 

3.6.4. Påbud 

Se afsnit 2.6.4. 

Der findes en autotekst til påbuddet under B Veterinærområdet – Autotekster / Antibiotika 

– S ST- Afgørelse skærpet tilsyn (brvg09). 

3.6.5. Indhold af påbud 

Ved Skærpet tilsyn påbydes besætningsejeren at få foretaget en supplerende veterinærfag-

lig vurdering, at nedbringe besætningens gennemsnitlige antibiotikaforbrug (beregnet på 

baggrund af forbruget over 9 måneder) til under den eller de overskredne grænseværdier 
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indenfor en periode på 5 måneder efter påbuddets datering samt forbud mod at opbevare 

eller anvende antibiotika i besætningen, hvis det er genordineret mere end én gang og er 

bestemt til opblanding i foder eller vand. Uanset om besætningsejeren straks reducerer sit 

forbrug til under grænseværdierne fastholdes påbuddet i 5 måneder fra påbudsdatoen. Be-

sætningsejeren påbydes således straks at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurde-

ring af en dyrlæge, der har Fødevarestyrelsens godkendelse hertil.  

Supplerende veterinærfaglig vurdering 

Hvad er en supplerende veterinærfaglig vurdering? 

Den supplerende veterinærfaglige vurdering af en besætning 

• har til formål, at en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen med indsigt i svinepro-

duktion foretager en gennemgang af besætningens sundhedsforhold, management 

mv. med henblik på at udarbejde en handlingsplan, hvis elementer kan nedbringe 

antibiotikaforbruget til under grænseværdierne. Dette skal bidrage til et godt fagligt 

grundlag for at reducere antibiotikaforbruget i besætningen 

• skal udføres af en dyrlæge, der er godkendt af Fødevarestyrelsen (Dyrevelfærd & 

Veterinærmedicin) i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at 

foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af 

antibiotikaforbruget i svinebesætninger17 

• skal udføres af en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen, dennes stedfortræder el-

ler andre dyrlæger, som har fælles økonomiske interesser med besætningsdyrlægen. 

Fødevarestyrelsen offentliggør en liste over godkendte dyrlæger på Fødevarestyrel-

sens hjemmeside.  

• Vurderingen skal afspejles i en skriftlig handlingsplan, der anviser konkrete tiltag 

til nedbringelse af antibiotikaforbruget i besætningen og bl.a. omfatter følgende ele-

menter18: 

1. Relevant prøveudtagning og laboratoriediagnostik 

2. Behandlinger herunder vaccinationsprogrammer, dosering af antibiotika og 

behandlingsrutiner 

3. Indretning herunder hygiejne, smittebarrierer internt og eksternt samt syge-

stier 

4. Sektionering herunder medicinering gennem drikkevand og foder 

5. Mekaniske indretninger herunder ventilation og medicinblandere 

6. Indkøb, flytning og sammenblanding af dyr 

7. Management herunder foder, fodring og vanding 

                                                             
17 Bekendtgørelse nr. 704 af 23. maj 2022 om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderin-
ger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger 

18 Jf. bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med hen-
blik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Veterin%C3%A6rmedicin/Antibiotika/Liste%20over%20dyrl%C3%A6ger,%20opdateret%2031-01-2020.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Veterin%C3%A6rmedicin/Antibiotika/Liste%20over%20dyrl%C3%A6ger,%20opdateret%2031-01-2020.pdf
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8. Besætningsejerens kommentarer eventuelt suppleret med besætningsdyrlæ-

gens bemærkninger 

9. Behov for inddragelse af andre fagpersoner med henblik på vurdering af 

f.eks. foder, staldindretning og installationer 

10. Besætningens belægningsgrad for hvert enkelt staldafsnit og belægningsgra-

dens eventuelle indflydelse på antibiotikaforbruget 

11. Konklusioner på den supplerende vurdering 

12. Dato for besøg og rapportens fremsendelse samt dyrlægens underskrift 

Den af Fødevarestyrelsen godkendte dyrlæge skal i den supplerende veterinærfaglige vur-

dering således anvise, HVORDAN det vurderes, at besætningens antibiotikaforbrug kan 

reduceres. Dyrlægen skal i sin vurdering ikke forholde sig til, OM besætningens antibioti-

kaforbrug kan reduceres (rentabelt), men kan dog med fordel forholde sig til forskellige 

initiativers vurderede rentabilitet. 

Ovennævnte handlingsplan skal senest 10 dage efter, vurderingen er foretaget, foreligge i 

besætningen. Handlingsplanen skal opbevares i mindst 2 år og på forlangende umiddelbart 

kunne forevises for og udleveres til Fødevarestyrelsen.  

Det er besætningsejerens ansvar, at den supplerende veterinærfaglige vurdering straks gen-

nemføres. Udgifter i forbindelse med indhentning af en supplerende veterinærfaglig vurde-

ring er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 

Interval for prøveudtagning ifm. ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flok-

behandling 

I perioden for Skærpet tilsyn er der de samme restriktioner som ved påbud om Gult kort 

antibiotika for det maksimale interval for prøveudtagning ifm. ordinering af antibiotikafor-

holde lægemidler til flokbehandling i påbudsperioden. Se mere under afsnit 2.6.5. 

Genordinerede antibiotika til opblanding i foder og vand 

I perioden med Skærpet tilsyn er der de samme restriktioner som ved påbud om Gult kort 

antibiotika på opbevaring og anvendelse af genordineret antibiotika til opblanding i foder 

og vand. Se mere i afsnit 2.6.5. 

3.6.6. Klageadgang 

Se afsnit 2.6.6. 

3.7. Kontrolbesøg 

Kontrolbesøget gennemføres i besætningen omfattet af Skærpet tilsyn for at kontrollere: 

1. At en reduktion i forbruget af antibiotika ikke sker på en måde, så dyrevelfærden i 

besætningen bringes i fare 
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2. Om besætningsejeren straks har fået gennemført en supplerende veterinærfaglig 

vurdering. Det forudsættes at besætningsejeren tager kontakt til en dyrlæge god-

kendt til at foretage supplerende veterinærfaglig vurdering uden unødigt ophold ef-

ter modtagelse af påbuddet.  

3. Om der opbevares antibiotika til brug i foder og vand i strid med reglerne og på-

buddet. 

4. Gennemgå rapporten fra den uvildige dyrlæge. 

Kontrolbesøget aflægges uanmeldt i besætningen – typisk tre måneder efter udstedelse af 

påbud om Skærpet tilsyn. 

Kontrolbesøget gennemføres i øvrigt som beskrevet under afsnit 2.7. 

Tidsregistrering se under afsnit 1.3.1. 

3.7.1. Dokumentation af kontrolbesøget 

Se afsnit 2.7.3. 

3.8. Ved udløb af påbud Skærpet tilsyn (efter 5 måneder) 

Ved udløb af et påbud om Skærpet tilsyn skal Veterinærrejseholdet ikke foretage sig noget. 

Besætningen overføres automatisk fra at være registreret som værende under påbud om 

Skærpet tilsyn til at være under overvågning for Rødt kort antibiotika. På grund af den for-

skydning der er imellem påbudsperiode og forbrugsperiode, så vil besætningen først blive 

registeret som værende i en venteperiode, hvor besætningen endnu ikke kan udpeges til 

Rødt kort antibiotika. Dette er beskrevet i afsnit 1.2. Dokumentation vedr. den tekniske 

håndtering af Gult kort-ordningen kan findes på følgende sagsnummer: 2021-62-129-

00168 (der kan på sagen være eventuelle sagshenvisninger). 
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4. Overskridelse af grænseværdier for antibiotikafor-
brug - Påbud om Rødt kort antibiotika – under udar-
bejdelse 
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5. Regelgrundlag 
Bekendtgørelse nr. 1313 af 22. november 2018 om grænseværdier for antibiotikaforbrug 

og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger 

Bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af an-

tibiotikaforbruget i svinebesætninger 

Bekendtgørelse nr. 704 af 23. maj 2022 om godkendelse af dyrlæger til at foretage supple-

rende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i 

svinebesætninger 

Bekendtgørelse nr. 991 af 25. maj 2021 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætnin-

ger 

Bekendtgørelse nr. 2542 af 15. december 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og or-

dinering m.v. af lægemidler til dyr 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veteri-

nærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF 

Bekendtgørelse nr. 2641 af 28. december 2021 om betaling for kontrol af fødevarer, foder 

og levende dyr m.v. 

Bekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2022 om recepter og dosisdispensering af lægemidler 

Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger i lægemiddel-

statistik 

Bekendtgørelse nr. 1039 af 28. maj 2021 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af 

oplysninger i lægemiddelstatistik 

Bekendtgørelse nr. 867 af 11. maj 2021 om registrering i CHR og om identifikation af 

kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler 

Lovbekendtgørelse nr.1523 af 26. oktober 2020 af lov om dyrlæger 

Lovbekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2022 af lov om hold af dyr 
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Bilag 1 

Ansvarsdeling i Fødevarestyrelsen i relation til Gult kort-ordningen 

Aktivitet Aktør 

Vejledning og autotekster Dyrevelfærd & Veterinærmedicin, Veteri-

nærrejseholdet, Data & Forretningsproces-

ser og Center for Jura og Kontrol 

Kvalitetssikring af datagrundlag Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Data 

& Forretningsprocesser 

Udpegning Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Data 

& Forretningsprocesser 

Kvalitetssikring 

Partshøring 

Påbud/Ophævelse/Lukning af sag uden på-

bud 

 

Veterinærrejseholdet 

Registrering af status i DIKO Veterinærrejseholdet 

Fakturering af påbud Veterinærrejseholdet 

Aflæggelse af kontrolbesøg i besætningen Veterinærrejseholdet 

Fakturering af kontrolbesøg Veterinærrejseholdet 

Udtræk af rapporter til ledelsesinformation 

vedr. driften 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin, Veteri-

nærrejseholdet og Data & Forretningspro-

cesser 

Udtræk af økonomirapporter Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Vete-

rinærrejseholdet 

Besvarelse af henvendelser fra praktiserende 

dyrlæger og besætningsejere 

Veterinærrejseholdet 

Besvarelser af henvendelser fra erhvervet og 

pressen vedrørende enkeltsager 

Veterinærrejseholdet efter kontakt med Dy-

revelfærd & Veterinærmedicin 

Besvarelser af henvendelser fra erhvervet og 

pressen vedrørende ordningen generelt 

Veterinærrejseholdet efter kontakt med Dy-

revelfærd & Veterinærmedicin 

Besvarelser af henvendelser fra Veterinærrej-

seholdets medarbejdere 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin 

Retssager vedr. afgørelser ifm. overskridelse 

af grænseværdier 

Dyrevelfærd & Veterinærmedicin efter kon-

takt med og bistand fra Veterinærrejsehol-

det 

Sager om aktindsigt Dyrevelfærd & Veterinærmedicin med bi-

stand fra Veterinærrejseholdet 

 


