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Landbrugsstyrelsen 

Høringssvar vedrørende Kommissionens udkast til ny fortolkning om tilbageholdelsestid for 

veterinærmedicin i økologisk produktion 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til EU Kommissionens 

forslag om, at krav om dobbelt tilbageholdelsestid og minimum 48 timers tilbagehold ved brug af 

kemisk syntetiseret allopatisk veterinærmedicin alene gøres gældende, når der anvendes medicin 

uden for de normale markedsføringstilladelser.   

 

Landbrug & Fødevarer ønsker som udgangspunkt at fastholde de eksisterende regler for brug af 

veterinærlægemidler i økologien, og ønsker ikke lempelser af de i dag gældende regler. Vi vil derfor 

tilskynde til, at EU Kommissionen endnu engang opfordres til at afsøge muligheder for, alene at 

fjerne kravet om minimum 48 timers tilbagehold for de veterinære lægemidler der ift. generelle 

regler har fået fastsat en tilbageholdelsestid på nul dage. 

 

Hvis EU Kommissionen ikke finder denne mulighed juridisk mulig, vil Landbrug & Fødevarer 

opfodre Danmark og Miljø- og Fødevareministeriet til at arbejde for vedtagelse af EU 

Kommissionens fortolkningsnote, hvormed kravet om dobbelt tilbageholdelsestid og krav om 

minimum 48 timers tilbagehold alene gøres gældende for midler der anvendes uden for 

markedsføringstilladelsen.  

 

Landbrug & Fødevarer vil på vegne af de økologiske landmands- og virksomhedsmedlemmer 

herefter arbejde for, at kravet om dobbelt tilbageholdelsestid fastholdes via de danske 

brancheanbefalinger med virkning fra økologiforordningens ikrafttræden. 

 

Et nyt krav om minimum 48 timers tilbagehold på veterinærlægemidler, der ifølge de generelle 

regler har en tilbageholdelsestid på nul dage, vil få alvorlige konsekvenser for mælkeproduktionen 

og i særdeleshed den økologiske ægproduktion. Hvis der indføres et krav om minimum 48 timers 

tilbageholdelsestid vil store mængder økologiske fødevare ikke kunne sælges som økologiske efter 

bl.a. parasitbehandlinger af de økologiske dyr, når den ny forordning træder i kraft.  

 

Vi har ca. 1.3 mio. økologiske æglæggende høner i Danmark med adgang til udearealer. I dag 

behandles de med ormemidler der har fået fastsat en tilbageholdelsestid på nul dage. 

Behandlingen varer typisk 5 dage. Hvis det nye krav træder i kraft, vil æggene ikke kunne sælges 

som økologiske i de 5 behandlingsdage plus 48 timer efter sidste behandling.  Kravet vil få fatale 

økonomiske konsekvenser for de økologiske ægproducenter eller i værste fald udfordre 

dyrevelfærden, hvis ikke dyrene behandles rettidigt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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