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Status 1. maj 2018

SUNDE HUSDYR, herunder MRSA
Indsatsområde
Overvågning, regulering og
reduktion af antibiotikaforbrug
og minimering af risiko for
resistensudvikling

Elitebedrifter
Veterinærmedicinsk ekspertråd
Fremtidssikring af VetStat
Smitteforebyggelse og
hygiejnetiltag

Beskrivelse
1) Beslutning om nye mål for antibiotikaforbrug
2) Udfasning af lægemiddelzink
3) Videreudvikling af differentieret gult kort
4) God klinisk praksis ved flokmedicinering
5) Opsplitninger af pakninger
6) Overvågning af resistens
7) Systematisk overvågning af husdyr-MRSA
Udvikling af koncept for elitebedrifter.
Etablering af Veterinærmedicinsk ekspertråd, der løbende udøver
rådgivning.
Implementering af ny IT platform til VetStat.
1) Krav om bad, engangsovertræk mm
2) Dialog om vejledning og nudging
3) Videreførelse af husdyrrådgivningstjenesten
4) Evaluering af E-learning hygiejnekursus
5) Dokumentation af effekt af støvmasker

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen
Primo 2018

Medio 2018
Primo 2018
Ultimo 2018
Ultimo 2018

DYREVELFÆRD
Indsatsområde
Kontrol med overholdelse af
hygiejnereglerne
Nedsætning af grænseværdi for
sodødelighed
Videncenter for Dyrevelfærd
Sundhedsudviklingen i
fjerkræbesætninger
Nationalt dyrevelfærdsindeks

Beskrivelse
Kvalitetssikring og udvikling af kontrol i svinebesætninger med fokus på
hygiejneregler gennem vejledning mm.
Ændring af bekendtgørelse samt løbende opgørelser.

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen
Primo 2018

Vidensindsamling, formidling, forskning og netværksskabelse.
Årlig statusopgørelse.

Medio 2018
Primo 2018

Udvikling og implementering af dyrevelfærdsindeks for svin.

Primo 2018

Medio 2018

REGELFORENKLING
Indsatsområde
Rådgivningskategorier i
sundhedsrådgivningen
Sundhedsrådgivning i økologiske
besætninger
Landmænd med malkekvæg

Krav om logbog afskaffes
Fællesaftaler

Medicinregistrering for smågrise
Krav om flere dyrlægebesøg ved
flokmedicinering bortfalder

Særlige kursuskrav for
minkavleres medhjælpere
ophæves

Beskrivelse
Rådgivningskategorierne og ordningen med varierende antal rådgivnings- og
statusbesøg afskaffes.
Dialogmøde om optimering af sundhedsrådgivningen for de økologiske
besætninger.
De administrative byrder, der er i forbindelse med landmandens adgang til
at behandle køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med
infektion (kravet om autorisation), fjernes.
Krav om logbog over rådgivningsbesøg I forbindelse med besøg i
besætninger med sundhedsrådgivningsaftale afskaffes.
Modernisering af sundhedsrådgivningskonceptet så det bliver muligt at
indgå fællesaftaler for geografisk adskilte landbrugsejendomme ejet af
samme landmand.
Arbejde for nyt VetStat med bl.a. registrering på besætningsniveau i stedet
for kun på ejendomsniveau (CHR-niveau).
Reglerne for flokmedicinering ændres, så kravet om kortere
ordineringsperioder og dermed flere dyrlægebesøg bortfalder. Kravet om
laboratorieundersøgelser til verificering af behov for fortsat
flokmedicinering videreudvikles.
Det særlige kursuskrav for minkavlernes medhjælpere ophæves.

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen
Medio 2018
Primo 2018
Primo 2018

Medio 2018
Medio 2019

Primo 2019
Medio 2018

Medio 2018

VETERINÆRT BEREDSKAB
Indsatsområde
Effektivt veterinært beredskab
Ny årligt, global trusselsvurdering
Offentlig-privat samarbejde om
bered-skabsuddannelse
Samarbejde om gensidig støtte til
det veterinære beredskab ved større
udbrud af smitsomme
husdyrsygdomme.

Beskrivelse
Fastholdelse af effektivt beredskab.
Trusselsvurdering fra Veterinærinstituttet, DTU.
Implementering af fælles bered-skabsuddannelse for Fødevarestyrelsens
og erhvervets dyrlæger samt øvrige medarbejdere.
Forhandlinger om samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande samt
aftale om midlertidig reduktion af tilsyn og kontrol på andre områder.

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen
Primo 2018
Primo 2018
Primo 2018
Primo 2018

KONTROL
Indsatsområde
Veterinærkontrol

Beskrivelse
Videreførelse af kontrolindsatser, herunder dyrevelfærdskontrollen m.fl.

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen
2018

Risiko- og behovsorienteret
tilgang til kontrol

Identifikation og implementering af eventuelle tilpasninger til det
veterinære kontrolkoncept.

Primo/medio 2018

Inddragelse af interessenter

Inddragelse af erhvervs- og interesseorganisationer i kontrolindsatser.

2018

Rekvireret vejledning

Udvikling af koncept, hvor virksomheds- og besætningsejere kan rekvirere
vejledning inden for bestemte områder mod et gebyr.
Identifikation og implementering af
indsatser, der kan bekæmpe brodne kar på det veterinære område.

2018

Kompetenceudvikling af
medarbejderne på det
veterinære område
IT-understøttelse af kontrollen

Styrkelse af kompetencerne hos veterinærområdets medarbejdere inden for
både det faglige område og den professionelle myndighedsudøvelse.

Primo 2018

Mulighederne for digitale registreringer udvides.

2018

Forligsparternes årlige drøftelse
af regelefterlevelsen på
dyrevelfærdsområdet

Udarbejdelse af årlig rapport over resultaterne af kontrollen på
dyrevelfærdsområdet samt beskrivelse af kommende indsatser.

Medio 2018

Offentlig-privat
kontrolsamarbejde på
svineområdet

Implementering af samarbejde med DANISH-ordningen med henblik på
dialog og vidensudveksling.

Primo 2018

Brodne kar og ulovlig import af
dyr og lægemidler

Primo 2018

DEN INTERNATIONALE INDSATS
Indsatsområde

Beskrivelse

Igangsættelse i Fødevarestyrelsen

Arbejde for øget anvendelse af
animalske biprodukter
Arbejde for minimering af
transporttiden for dyr

Afklaring af behov for forslag om ændring af EU regler.

2018

Arbejdes for en præcisering og revision af EU-reglerne for dyretransport
med henblik på at minimere transporttiden mest muligt.

2018

Styrkelse af den internationale
indsats på antibiotikaområdet
EU retningslinjer for best practice
for hold af hønniker
Ny EU dyrevelfærdsforordning

Oprettelsen af et ”resistensdiplomati”.

Primo 2018

Arbejde for fælles retningslinjer via EU’s dyrevelfærdsplatform.

Ultimo 2018

Arbejde for at få Kommissionen til at fremsætte et forslag til ny EUdyrevelfærdsforordning.

Primo 2018

