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Gult kort 
Hvordan spiller holdet?

Samspillet mellem producent, dyrlæger og 
Fødevarestyrelsen.
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Spiseseddel – ”tyve minutter” i raskt tempo

• Hvor er vi nu?

• Hvordan spiller holdet?

• Grænseværdier i
Gult kort
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Veterinærforliget fra 2008 (VKOR)

• Øget dyrevelfærd og øget dyresundhed

• Forebyggelse og rådgivning er centralt

• Sikring af fødevaresikkerhed (herunder 
forebyggelse af resistens)

• Incitamenter til at følge reglerne

• Suppleret med aftale om Gult kort
i april og oktober 2010
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Hvor er vi nu?

Veterinary use

of antibiotics in tons

2001 - 2010
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Fald:

3,2 % fra
2009 - 2010
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Hvor er vi nu?
II

Data fra Vetstat

AB-Forbrug i ton i svineproduktion

opgjort på kvartal

2005 -2011
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Fald:

25 % fra
Q1-2010 –
Q1-2011
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Udviklingen i svinebestanden

1. april 2010 –
1. april 2011: 
fald på 2%

Danmarks Statistik
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Hvem er så på holdet?

• Producenten/Landmanden

• Dyrlægen og andre rådgivere

• Fødevarestyrelsen
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Hvor skal vi hen?

• Politisk aftale:
– 10 % reduktion til 2013 (ift. 2009)

• Forbrug af antibiotika er en indikator for 
sundhed
– Lavere forbrug indikerer bedre basissundhed

• Arbejdet bør derfor ikke tage udgangspunkt 
i at reducere forbruget men i at reducere 
behovet for at behandle
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Producentens rolle
• Den ANSVARLIGE - Dyrevelfærdsgaranten

• Forandringsparat
– På kort sigt: Eks. tilpasse behandlingsstrategier i forhold til f.eks. 

indsættelse og årstid

– På lang sigt: Eks. Er det stadig de samme sygdomme, der skal 
forebygges mod?

• Ansvarlig overfor Fødevarestyrelsen
ved høring om forbrug
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Dyrlægens og konsulentens rolle

• Rådgivning

• Diagnostik

• Forandringsagent
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Hvordan reduceres behovet for behandling 
med antibiotika?

• Optimering af
– diagnostik

– vaccination

– dosering af AB

– hygiejne, smittebeskyttelse, sektionering

– fodring

– fravænningsmanagement

– indkøb / sammenblanding

– behandlingsrutiner

– opstaldningsforhold o.s.v.
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Dyrlægens og konsulentens rolle

• Rådgivning

• Diagnostik

• Forandringsagent

• Væsentlig faglig konsulent for landmanden 
ved besvarelse af høringer vedr. Gult kort
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Fejl i data

• Vetstat
– Apoteker

– Dyrlæger – recepter med mangler og fejl

• CHR
– Producenter

– Konsulenter
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Fødevarestyrelsens rolle
• Opstille, formidle og forankre en vision og et mål, der kan realiseres

– Faglig vision: Reducere udviklingen af resistens

– Politisk mål: 10 % reduktion til 2013 (ift. 2009)

• Sikre, at der skabes en fælles forståelse af udfordringen
– Forbrug af antibiotika er en indikator for sundhed (Lavere forbrug indikerer bedre 

basissundhed)

• Sikre passende motivationsfaktorer
– Rødt kort (fremsat som lovforslag: Mulighed for påbud om reduceret 

belægningsgrad)

• I nødvendigt omfang indbygge faktorer i ordningen, der kan 
understøtte at målet nås

– Supplerende veterinærfaglig vurdering (skærpet tilsyn)

– Reduceret belægningsgrad (rødt kort)
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Fødevareregionerne er også en del af 
Fødevarestyrelsen!

• Sagsbehandling af påbud

• Kontrolbesøg

• Vurdering af anmodninger om 
korrektioner i Vetstat
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Grænseværdier 2010/11

5,2828(ADD/100 dyr pr. dag)

Avlssvin

(>120 kg)

Fedesvin

(30 – 120 kg)

Fravænningsgrise

(7 – 30 kg)
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Grænseværdier 2012

5,2828(ADD/100 dyr pr. dag)

Avlssvin

(>120 kg)

Fedesvin

(30 – 120 kg)

Fravænningsgrise

(7 – 30 kg)
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Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?


