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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring af forslag til EU-forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af 

foderlægemidler og bilag hertil. 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens høring af 19. september 2014 om ovenstående (j. nr.: 2014-

29-22-00444) har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger: 

  

Landbrug & Fødevarer støtter op om initiativet til at harmonisere reglerne om 

fremstillingen, markedsføringen og anvendelsen af foderlægemidler i EU, så der kommer 

mere ens rammevilkår for fodervirksomheder og landmænd på tværs af EU. Det er dog 

afgørende, at den fælles forordning bliver indrettet på en måde, så 

foderstofvirksomhederne og landmændene ikke pålægges unødige bureaukratiske og 

fordyrende administrative byrder, der hverken forbedrer dyresundheden og 

dyrevelfærden eller modvirker resistens. 

 

Landbrug & Fødevarer kan ikke støtte ligestillingen mellem virksomhedsproduktion af 

foder og hjemmeblanding af foder. I forordningens kapitel I defineres en ”hjemmeblander” 

som en leder af en foderstofvirksomhed, der fremstiller foderlægemidler på den bedrift, 

hvor de skal anvendes”. Ved at definere landmanden, der hjemmeblander, som leder af 

en foderstofvirksomhed, så stilles en lang række bureaukratiske krav til landmanden, der 

ikke højner dyresundheden, men blot gør det mere besværligt, omkostningstungt og 

bureaukratisk at behandle dyrene. Det drejer sig fx om udarbejdelse af HACCP-analyse 

(artikel 4) på besætningsniveau og krav om adgang til et laboratorium med passende 

personale og udstyr (bilag I, afdeling 4 om kvalitetskontrol). I kapitel 3 om godkendelse af 

virksomheder, så vil det i forhold til hjemmeblandere yderligere være fordyrende, hvis alle 

besætninger skal have en specifik godkendelse af myndighederne for at blande medicin i 

foder (artikel 12) samt have et besøg før opstart af iblanding (artikel 13). Disse initiativer 

bringer ikke merværdi i forhold til det arbejde, som dyrlægerne varetager, idet de 

udsteder recepterne. 

                                                                                                                              

I dag anvendes medicin på basis af dyrlægens recept og anbefalinger, hvilket er 

grundlaget for en god, sikker og kontrolleret behandling af dyrene. I svineproduktionen 

tildeles den største del af medicin enten iblandet foder (ved hjemmeblanding eller tilsat 

pelleteret indkøbt foder) eller vand. (I dag anvendes ca. 15 % af lægemidlerne via foder 

mens ca. 50 % tildeles via vand (resten er injektioner)). Det vil ikke være ønskværdigt for 

dyresundheden at begrænse muligheden for at tildele medicin via foder, da en del 

præparater ikke er vandopløselige. Det må derfor sikres, at denne tildelingsmetode 

fastholdes.  

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at der er overensstemmelse mellem den 

kommende forordning og den nuværende danske ordineringspraksis. I kapitel 4 om 
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ordinering fremgår det, at det er en betingelse for ordinering at en og samme recept på 

foderlægemidler kun må anvendes til en enkelt behandling (artikel 15.2) og recepten er 

kun gyldig i tre uger for dyr, der anvendes i fødevareproduktionen (artikel 15.4). Denne 

uhensigtsmæssige opstramning er ikke fagligt begrundet i forhold til nuværende praksis 

hvor en recept gælder 30-35 dage til behandling af en gruppe grise med samme 

diagnose. Heller ikke kravet om at hjemmeblandere skal sikre, at de leverede eller 

blandede mængder ikke overskrider de mængder, der er nødvendige til behandling i én 

måned eller – hvis der er tale om foderlægemidler indeholdende antimikrobielle 

veterinærlægemidler – to uger (artikel 16.1.b) er i overensstemmelse med nuværende 

dansk receptpraksis. 

 

Der står i artikel 5, at veterinærlægemidlet skal inkorporeres i foderet i overensstemmelse 

med bilag II. Der står i bilag II (s.6), at ”mobile foderblandere og hjemmeblandere må kun 

anvende veterinærlægemidler i blandingsforhold på over 2 kg/t foder.” Denne 

begrænsning er fagligt ubegrundet, idet der fx i svineproduktionen anvendes flere 

lægemidler, hvor den anbefalede dosis er under 2 kg/ton, f.eks. 1kg/ton. Det bør være 

lægemidlets anbefalede dosering, der er gældende i forhold til anvendelsen. Inden for 

svineproduktionen er der fx TYLAN® VET (Oralt pulver 10%), LINCO-SPECTIN® VET 

(Oralt pulver) og APRALAN® VET (Oralt pulver 10%). 

 

Ang. zink (artikel 5.2.d) er det uklart hvordan teksten skal tolkes, og der støttes op om 

DAKOFOs høringssvar om dette emne. Det bør være muligt at korrigere den tilsatte 

mængde zink fra et godkendt lægemiddel i forhold til den mængde zink, der allerede er 

naturligt forekommende eller tilsat til foderet. 

 

Der står i artikel 6, at virksomhedslederen skal påse at lægemidlet eller mellemproduktet 

inkorporeres homogent i foderet. Her bør almindelige blandingsvejledninger være 

tilstrækkelig på besætningsniveau.  

 

Landbrug & Fødevarer støtter i øvrigt op om høringssvar fra DAKOFO og Dansk 

Akvakultur. Som Dansk Akvakultur pointerer, så er et af forordningens formål at forbedre 

tilgængeligheden af medicin til mindre dyrearter samt mindske administrative byrder. Det 

er afgørende at danske fiskeopdrættere fortsat har mulighed for effektiv hjemmeblanding 

og anvendelse af kaskadereglen under dyrlægens ansvar. 
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