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Høsterkøb 9. juni 2016
Vedr.: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for
antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger (j.nr. 2015-15-31-00190)
DOSO har følgende bemærkninger:
AD § 1.
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse, at fødevarestyrelsen fastsætter grænseværdier
for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger. DOSO hæfter sig
imidlertid ved, at de præmisser og mål, styrelsen lægger til grund for gældende
grænseværdier og forslag til ændrede grænseværdier, ikke fremgår af hverken
’Handlingsplan for Husdyr-MRSA’, ’Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til
nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger’, høringsbrev eller (udkast til)
bekendtgørelse.
AD §§ 2, 3,4,5 og 6
Debatten om antibiotikamisbruget i husdyrbesætninger har stået på siden 1960’erne, uden at
årsagerne til forbruget reelt har været genstand for opmærksomhed. DOSO mener, det
således bevist, at ændringer af grænseværdier for brug af antibiotika uden ændringer i love
om hold af dyr er virkningsløse.
DOSO gør opmærksom på, at differentiering og vægtning af antibiotikagrupper uden
ændringer i lov om hold af dyr, blot tjener til at flytte resistensrisici fra en gruppe antibiotika til
en anden. Alene produktionsforhold, som hindrer, at dyrene gøres syge og
medicinkrævende, kan reducere medicinforbruget og beskytte os mod yderligere
landbrugsskabte resistensproblemer.
AD §§ 7 og 8
DOSO mener, at ændrede principper for beregning af dødelighed i kvæg- og
svinebesætninger er meningsløse, hvis ikke forholdene for dyrene ændres ved lov.
Antibiotikaforbrug og dødelighed er konsekvenser af uhensigtsmæssig behandling af dyrene.
AD bilag 1.
DOSO undrer sig over, at styrelsen finder behov for at fastsætte regler for ADD (Animal Daily
Dose) og foreslår, at profylaktisk anvendelse af antibiotika kun tillades, hvor veterinære
	
  
Anima,	
  Dansk	
  Dyreværn	
  Århus,	
  Dyrenes	
  Dags	
  Komité,	
  Dyrenes	
  Venner,	
  
Dyreværnet-‐Værn	
  for	
  Værgeløse	
  Dyr,	
  Hundens	
  Tarv,	
  Husdyrenes	
  Vel	
  Fyn,	
  Inges	
  Kattehjem,	
  Kattens	
  Værn,	
  	
  
Nyt	
  Hesteliv,	
  Svalen,	
  World	
  Animal	
  Protection-‐Danmark	
  
Sønderjyllands	
  Dyreværnsforening,	
  
Danish	
  Friends	
  of	
  Animals,	
  Dankas	
  Animals,	
  Dyrenes	
  Alliance,	
  Dyrenes-‐SOS,	
  Fair	
  Dog,	
  Hestens	
  Værn,	
  	
  
Pindsvinevennerne	
  i	
  Danmark,	
  De	
  Vilde	
  Delfiner.	
  
-‐	
  	
  
	
  

DYREVÆRNS-ORGANISATIONERNES SAMARBEJDS-ORGANISATION

behov kræver det. Hvor der ikke er tale om sygdomsbehandling, må dosering vel
afhænge af et veterinærfagligt skøn og ikke fastsatte regler?
DOSO insisterer på, at landbrugets praksis med at anvende antibiotika som et
produktionsteknisk redskab, skal afskaffes ved lov, samt at retten til opbevaring og
anvendelse af antibiotikaholdige lægemidler fratages den enkelte landmand.
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Frivillighedens vej har være prøvet siden 1960’erne og resulteret i antibiotikaresistens.
DOSO gør opmærksom på, at dyrs velfærd er omvendt proportionalt med medicinbehov og
dødelighed og bemærker, at ’Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af
antibiotikaforbruget i svinebesætninger’ og ’Handlingsplan for Husdyr-MRSA’ begrænser sig
til at hindre smittespredning. Bekendtgørelsen og handlingsplanen indeholder intet om de
forhold og metoder, der fremprovokerer medicinbehov og resistente bakterier.
Til sidst vil vi pege på nødvendigheden af, at man også kigger på anvendelse af antibiotika i
andre husdyrsproduktioner – f.eks. fjerkræ, pelsdyr og akvakulturer.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent, Anima

PS!
Høring over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og
dødelighed i kvæg- og svinebesætninger har frist mandag den 13. juni 2016, kl. 12:00.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. juni 2016.
I betragtning af antibiotikaforbrugets alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr
forekommer den afsatte tid mellem høringsfristen og bekendtgørelsens ikrafttræden urimelig
kort. Kan styrelsen (ministeriet) virkelig nå at overveje høringssvarene med den
opmærksomhed, som udfordringen kræver?
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