
8. november 2012 

Nyt veterinærforlig med fokus på antibiotikaforbrug vedtaget i Folketinget  

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget indgået en ny aftale, der sætter fokus på 

antibiotikaforbruget i dansk landbrug. Indsatsen skal i større grad rettes mod de landmænd, hvor 

problemet er størst. Tendensen er, at disse landmænd anvender medicin til større grupper af dyr – såkaldt 

flokmedicinering – frem for kun at behandle de enkelte syge dyr.  

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) pointerer, at netop dette punkt er essentielt i kampen mod 

antibiotikaresistente bakterier, der på længere sigt menes at kunne true folkesundheden. Hun er derfor 

glad for, at så mange af folketingets partier bakker op om aftalen.   

For yderligere information kan hele aftalen på veterinærområdet læses her. 

Litteratur: 

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Gjerskov indgår ambitiøs aftale om dyrevelfærd og 

antibiotikaforbrug, 2. november 2012.  

 

Gjerskov indgår ambitiøs aftale om 

dyrevelfærd og antibiotikaforbrug 

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget 

vedtaget et nyt veterinærforlig. Med aftalen strammes der op 

på antibiotikaforbruget i landbruget, dyrevelfærden øges – 

både i stalden og under transport - og kontrollen styrkes med 

ekstra ressourcer. Samtidig er der fundet en række tiltag som 

forenkler landbrugets egenkontrol og sundhedsrådgivning, så 

aftalen samlet set bliver omkostningsneutral for landbruget. 

Fødevareministeren glæder sig over, at det har været muligt at indgå en ambitiøs aftale, som blandt 

andet sætter fokus på antibiotikaforbruget i landbruget. 

- Aftalen strammer op på forbruget af antibiotika i landbruget med tiltag over for de landmænd, som 

anvender medicin til grupper af dyr i stedet for at behandle hvert dyr enkeltvis. Det er en vigtig del 

af kampen mod antibiotikaresistente bakterier, der kan true folkesundheden. Løsningen skrues 

sammen, så indsatsen fokuseres hos de landmænd, hvor problemerne er størst, siger 

fødevareminister Mette Gjerskov. 



Med aftalen lægges der også op til markante forbedringer på dyrevelfærdsområdet. 

- Bedre dyrevelfærd har været i fokus for forhandlingerne og er en hjørnesten i aftalen. Vi har en 

forpligtigelse til at passe godt på de dyr, vi producerer. Nu forbedrer vi dyrevelfærden samtidig 

med, at vi styrker kontrollen med dyrenes sundhed og velfærd, siger fødevareministeren, som er 

glad for, at så mange af Folketingets partier bakker op om aftalen. 

Der er i forbindelse med forliget fundet en række muligheder for afbureaukratisering, som samlet 

set sikrer, at aftalen ikke pålægger landbruget ekstra omkostninger. 

Aftalen sætter rammen for en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk husdyrproduktion. Den 

bygger videre på tidligere arbejde med antibiotikaforbrug og dyrevelfærd. 

Endvidere tages der væsentlige strategiske skridt imod et styrket One Health-samarbejde, hvor 

udfordringerne indenfor dyresundhed og human sundhed ses i stadig tættere sammenhæng. 

Læs hele aftalen på veterinærområdet her  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDyr%2fVeterinaerforlig%2fAftale+om+forlig+p%26aring%3b+veterin%26aelig%3bromr%26aring%3bdet+2012.pdf

