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Fødevarestyrelsen 

Dyrevelfærd og veterinærmedicin 

Injektionsstedet – CVMP discussion document aimed at residue control authorities 

 

Baggrund 

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use  (CVMP) under The European Medicines 

Agency har fremlagt  et forslag til fastlæggelse af maksimale grænseværdier for veterinære 

lægemidler, som injiceres, og som medfører en højere koncentration af lægemiddel på 

injektionsstedet end i resten af muskulaturen. 

 

Sundhedsstyrelsen har anmodet om Fødevarestyrelsens holdning til, hvorvidt styrelsen kan støtte 

forslaget, og Fødevarestyrelsen har derfor bl.a. anmodet om en tilbagemelding fra Landbrug & 

Fødevarer på, hvorvidt L&F mener, at Fødevarestyrelsen skal støtte forslaget. 

 

Kommentarer 

Landbrug og Fødevarer læser og forstår principperne i forslaget således, at  

 

1. Monitorering for restkoncentrationer af veterinære lægemidler via tilfældig stikprøvning af 

slagtedyr fortsat skal ske på muskelprøver. 

2. Den maksimale grænseværdi (MRL) for restkoncentrationer af veterinære lægemidler 

ændres ikke i forhold til gældende fastsatte grænseværdier. 

3. De fastsatte tilbageholdelsestider før slagtning for nuværende veterinære lægemidler 

ændres ikke. 

4. Nyt: Der foreslås indført en MRL for restkoncentrationen af pågældende veterinære 

lægemiddel i injektionsstedet – benævnt Injection Site Residue Reference Value (ISRRV). 

5. Nyt: Overskridelser af ISSRV får ingen retlige konsekvenser, og prøver udtaget fra 

injektionsstedet vil ikke blive benyttet i monitoringen, men alene som referenceværdi i 

visse sager (bruges i risikovurdering af, om der er fødevaresikkerhedsmæssig risiko 

forbundet med konsum af injektionsstedet). 

6. Nyt: Der foreslås at det i forbindelse med godkendelsen af veterinærmedicinske 

lægemidler standardiseret fastsættes hvor på dyret intramuskulær indgift skal ske for at 

minimere risikoen for konsum af væv fra et injektionssted med høj forekomst af 

restkoncentrationer. 

 

Retslige konsekvenser 

Efter nugældende EU-bestemmelser (forordning 854/2004), samt dansk ret vil fund af 

restkoncentrationer over grænseværdien i en muskelprøve medføre totalkassation, samt et 

bødeforlæg, uanset om der er tale om en prøve fra et injektionssted eller ej. CVMP forslaget vil i så 

henseende skulle føre til en ændring af gældende ret, såfremt tilbageholdelsestiden i øvrigt er 

overholdt og der er tale om prøve fra injektionsstedet. L&F kan kun støtte en sådan ændring, da 

hverken dyrlægen eller besætningsejeren kan bebrejdes en restkoncentration over grænseværdien 

i injektionsstedet, når tilbageholdelsestiden er overholdt.  Hvis værdien for ISRRV er overskredet 
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skal det føre det til lokalkassation, hvilket allerede sker i praksis under udbening og opskæring ved 

unormal udseende af eksempelvis nakkemuskulaturen  

 

Det noteres, at CVMP foreslår en standardisering af hvor der skal indgives veterinære lægemidler 

intramuskulært. L&F støtter forslaget, som allerede er præciseret i dansk lovgivning 

(bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og 

fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, samt bekendtgørelse om dyrlægers 

anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr) 

 

Praktiske konsekvenser i forhold til overvågningen af restkoncentrationer. 

L&F imødeser ikke, at forslaget får nogen praktiske konsekvenser for overvågningen af 

restkoncentrationer i slagtedyr.  

 

Det er allerede besluttet i det danske overvågningsprogram, at erstatte nyrevæv med en 

muskelprøve i overvågningen for restkoncentrationer af bakteriehæmmende stoffer. Det er ikke 

fastlagt, hvor prøven skal udtages, men fra mørbraden kunne være et udmærket bud. 

 

Udtagning af en prøve fra et injektionssted vil i praksis være begrænset til fund og mistanke om et 

injektionssted i et slagtedyr og dette forhold er allerede implementeret i både i cirkulære om 

kødkontrol, samt branchens egen branchekoden om egenkontrol med restkoncentrationer i 

slagtedyr og kød. Bedømmelsen af fundet vil skulle ske som nævnt ovenfor under bemærkningen til 

forslagets retslige konsekvenser. 

 

Konsekvenser for im- og eksport 

Forslaget ses ikke at få konsekvenser for hverken import til EU-medlemsstater eller eksport til 3. 

lande. 

 

Der udtages ikke rutinemæssigt stikprøver af importeret kød, kun ved mistanker om anvendelse af 

ulovlige lægemidler. Risikoen for netop at tage en prøve fra et injektionssted med en høj forekomst 

af et veterinærmedicinsk lægemiddel vil derfor i praksis være ikke eksisterende. 

 

I relation til eksporten til 3- lande er det opfattelsen at risikoen for at stikprøven udtaget af 3. 

landsmyndigheden netop stammer fra et injektionssted hverken bliver større eller mindre efter en 

implementering af CVMP forslaget end den har været hidtil  

 

Indstilling 

Med forbehold for at de nødvendige regelændringer som følge af forslagets evt. vedtagelse nu 

også gennemføres, kan L&F tiltræde, at Fødevarestyrelsen støtter forslaget. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Jesper Valentin Petersen 
 

 

E-mail: jvp@lf.dk 


