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Introduktion
Fødevarestyrelsen har en målsætning om hvert år at reducere antibiotikaforbruget til grise med 2% set i
forhold til forbruget i 2018. Denne målsætning er baseret på anbefalinger fra Det Veterinærmedicinske
råd1 (Fødevarestyrelsen, 1). Der er gennem årene indført adskillige lovmæssige tiltag, der motiverer et
lavt forbrug af antibiotika til grise, heriblandt forbud mod dyrlægers salg af medicin, obligatorisk
sundhedsrådgivning i større besætninger, overvågning af forbruget i de enkelte besætninger i
medicindatabasen VetStat (Fødevarestyrelsen, 2) og indførelse af ”Gult Kort” ordning2. Sidstnævnte
skete i 2010 og betyder, at der er fastlagt grænseværdier for, hvor højt et forbrug af antibiotika de
enkelte besætninger må have til hver aldersgruppe af grise. Overskrides denne grænseværdi, vil
besætningen blive pålagt restriktioner. Som udgangspunkt blev grænseværdierne fastlagt som det
dobbelte af det gennemsnitlige forbrug på landsplan i 2010, men der er siden i flere omgange blevet
sænket. Grænseværdierne ligger fortsat relativt højt. Eksempelvis ligger grænseværdien for forbrug til
fravænnede grise op til 30 kg på 17,2 ADD’er (gennemsnitlige daglige doser). Det betyder, at
besætninger, der dagligt antibiotikabehandler op til 17 ud af 100 fravænnede grise, stadig holder sig
under Gult Kort grænsen. Ordningen er således målrettet besætninger med et højt forbrug.
I 2020 iværksatte Fødevarestyrelsen en kampagne, der sigtede mod at involvere mere gennemsnitlige
besætninger. Den henvendte sig til alle svineproducenter, der havde indgået en
Sundhedsrådgivningsaftale3 med en dyrlæge og ikke lå over grænseværdien for Gult Kort. Kampagnen
bestod af målrettet kommunikation til svineproducenter og praktiserende dyrlæger, som alle fik tilsendt
breve via e-boks. Både landmænd og dyrlæger modtog to breve – det første i juni 2020 og det andet i
november 2020. Formålet med kampagnen var at understøtte en sænkning af antibiotikaforbruget og
samtidigt at anerkende de landmænd og dyrlæger, der allerede gjorde en indsats for et lavt
antibiotikaforbrug (Fødevarestyrelsen, 1).
Brevene til landmændene kom i to udgaver afhængigt af, om besætningen havde et højt eller lavt
antibiotikaforbrug i tredje kvartal 2019. Landmænd med et lavt forbrug (under landsgennemsnittet)
modtog et brev med en ordlyd, som anerkendte deres arbejde for at opnå et lavt forbrug, mens
producenter med et højt forbrug (over landsgennemsnittet) modtog et brev, som påpegede, at
forbruget i besætningen var højt. Brevene indeholdt faktuel information om den ordinerede mængde

1

Det Veterinærmedicinske Råd blev nedsat i 2018 og består af sagkyndige fra myndigheder,
forskningsinstitutioner, Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening. Formålet med Rådet er at sikre, at der på
et evidensbaseret grundlag træffes beslutninger og gives anvisninger inden for Rådets opgaveområde, og at der
tilgår den offentlige debat saglig information.
2
Gult Kort ordningen: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/gult_kort/Sider/default.aspx
3
En sundhedsrådgivningsaftale indbefatter at en dyrlæge regelmæssigt skal besøge besætningen og rådgive om
sundhed og velfærd. Ved disse besøg kan medicin recept ordineres til den kommende måned, og besætningen har
ret til at opbevare og anvende medicinen efter dyrlægens anvisninger. Besætninger uden rådgivningsaftale har
ikke denne ret. Sundhedsrådgivningsaftaler er obligatoriske for alle større (i praksis alle professionelle)
svinebesætninger.
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antibiotika til en given aldersgruppe af dyr (der blev sendt et brev pr. aldersgruppe [søer/ pattegrise,
Fravænningsgrise og Slagtesvin]) i tredje kvartal 2020 sammenholdt med landsgennemsnittet i samme
periode. Derudover indeholdt brevene en liste med følgende ”Gode vaner”:
DE GODE VANER
• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
• Jeg holder god hygiejne i staldene
• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
Brevene opfordrede landmændene til at gennemtænke, hvilke vaner de allerede havde indført i
produktionen, og hvilke de kunne indføre for at opnå en reduktion i antibiotikaforbruget. De opfølgende
breve i november indeholdt oplysninger om, hvorvidt besætningerne ift. 2019 havde haft et neutralt,
stigende eller faldende antibiotika-forbrug i 3. kvartal 2020. I bilag 1 ses hvordan brevene til
landmændene (med hhv. højt og lavt forbrug på de to tidspunkter for udsendelse af breve) og
dyrlægerne var udformet.
Metoden med målrettet information og personlig henvendelse via breve i e-boks til en bred gruppe af
besætningsejere var ny for Fødevarestyrelsen. Herunder var det nyt at henvende sig aktivt med positiv
anerkendelse af indsatsen i besætninger med lavt forbrug og at forsøge at motivere disse besætninger
til en yderligere reduktion i forbruget. Derfor ønskede Fødevarestyrelsen en kvalitativ evaluering af,
hvordan kampagnen var blevet modtaget, og om den havde bidraget til en øget motivation for en videre
indsats for at reducere antibiotikaforbruget i besætningerne. Den kvalitative evaluering er lavet på
baggrund af interviews med besætningsejere. Der er således ikke interviewet dyrlæger, men
interviewpersonernes opfattelse af dyrlægernes rolle i relation til kampagnen, er berørt i de
gennemførte interviews.
Vi arbejdede med at besvare følgende forskningsspørgsmål:
Hvordan har kampagnen med målrettet kommunikation via breve fra Fødevarestyrelsen motiveret
danske svineproducenter til at reducere deres antibiotikaforbrug?
- Hvordan føler producenterne sig hjulpet af besætningsdyrlægen i forbindelse med denne
kampagne?
- Hvordan spiller øvrige erfaringer og forståelser af FVST ind (fx holdning til antibiotika, holdning
til registrering af medicinforbrug i VetStat/ Gult Kort, erfaringer med kontrolbesøg, Covid19 –
minksituation mv.) i modtagelsen af de adfærdsregulerende breve?
- Hvordan kan benchmarking eller andre tiltag fra Fødevarestyrelsen i fremtiden virke
motiverende for et reduceret antibiotikaforbrug?
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Materialer og metoder
Rekruttering af deltagere til interviews
Interviewpersoner blev udvalgt systematisk tilfældigt (De første fem fra en tilfældig sorteret liste) ud fra
fire bruttolister over alle CHR-numre, der havde fået tilsendt breve. De fire lister indeholdt; 1) CHRnumre, som lå under landsgennemsnittet i antibiotikaforbrug i 3. kvartal i både 2019 og 2020 og derfor
fik ros i begge breve, 2) CHR-numre, som lå under landsgennemsnittet i 3. kvartal 2019 men over i 2020
og derfor fik ros i det første brev og en løftet pegefinder i det andet brev, 3) CHR-numre, som lå over
landsgennemsnittet i 3. kvartal 2019 og under i 2020 og derfor fik en løftet pegefinger i det første brev
og ros med det sidste og 4) CHR-numre, som lå over landsgennemsnittet begge gange og derfor i begge
breve modtog en løftet pegefinger. Målet med denne udvælgelse var at opnå størst mulig variation i
svarene og få så bredt et billede som muligt af landmænds betragtninger omkring kampagnen. Vi
forventede, at tilgangen til kampagnen kunne være forskellig afhængigt af, hvilken type breve, man
havde modtaget. Det var ikke formålet at afrapportere resultater, der sammenligner de forskellige
grupper.
Vi besluttede i første omgang at rekruttere 20 besætningsejere til interview og ville efterfølgende
rekruttere flere, hvis det viste sig, at vi ikke opnåede mætning i data gennem de tyve. De udtrukne
besætninger blev kontaktet fortløbende, ind til fem fra hver gruppe havde takket ja til at blive
interviewet. Hver landmand blev forsøgt kontaktet mindst fem gange, på forskellige tidspunkter af
dagen, før han blev opgivet. 28 CHR-numre blev opgivet, fordi ingen svarede. Vi tilsikrede at opnå
interviews med mindst 10 landmænd, der havde fravænningsgrise.
De systematisk tilfældigt udvalgte CHR-numre blev kontaktet per telefon, indtil 20 landmænd (fem fra
hver gruppe) havde takket ja til en samtale omkring Fødevarestyrelsens antibiotikakampagne.
Der blev forsøgt ringet til 55 landmænd, hvor vi fik fat i 27, hvor 7 af dem takkede nej til at deltage. Vi
forventede, at landmændene ved samtalen ville forholde sig til deres besætninger som en helhed og at
det derfor ikke ville give mening at bede dem om fx kun at forholde sig til de breve, de fik omkring deres
fravænningsgrise. Tabel 1 er en liste af de 20 interviewpersoner og de breve, de havde modtaget.
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Tabel 1. Oversigt over hvilke type breve som blev sendt til de enkelte landmænd i studiet. OVER: Antibiotikaforbrug over
landsgennemsnittet. UNDER: Antibiotikaforbrug under landsgennemsnittet.

Landmand

Brev_2019

Brev_2020

Udvalgt aldersgruppe1

1

OVER

UNDER

Søer

2

UNDER

UNDER

Søer

3

UNDER

UNDER

Søer

4

UNDER

OVER

Søer

5

UNDER

UNDER

Søer

6

OVER

UNDER

Søer

7

OVER

OVER

Slagtesvin

8

OVER

OVER

Fravænningsgrise

9

UNDER

OVER

Fravænningsgrise

10

UNDER

OVER

Fravænningsgrise

11

OVER

OVER

Søer

12

UNDER

OVER

Slagtesvin

13

UNDER

UNDER

Fravænningsgrise

14

UNDER

UNDER

Fravænningsgrise

15

OVER

UNDER

Slagtesvin

16

UNDER

OVER

Fravænningsgrise

17

OVER

UNDER

Fravænningsgrise

18

OVER

OVER

Søer

19

OVER

OVER

Slagtesvin

20
OVER
UNDER
Fravænningsgrise
Flere af landmændene havde produktion af flere aldersgrupper, og der var kun to der ikke havde
fravænningsgrise. ”Udvalgt aldersgruppe” er den aldersgruppe, som brevene i tabellen refererer til – og
som de blev udvalgt på til interview.
1

Interviews
Interviews blev gennemført via telefon eller Teams og havde en varighed af ca. 30 minutter. Alle
interviews blev gennemført i perioden 04.03.2021til 20.04.2021.
Alle interviewpersonerne er mandlige, konventionelle svineproducenter. Besætningsstørrelse varierede
fra 750 slagtesvin til over 3000 slagtesvin, og mange af dem havde flere gårde. Der var både
besætninger med full-line produktion og indkøb af fravænningsgrise. Geografisk var de placeret over
hele landet.
Der blev udarbejdet en semistruktureret interview guide (Kvale og Brinkmann 2015) opbygget i temaer
med forslag til underspørgsmål, som blev brugt ved alle interviews (Interviewguiden kan ses i bilag 2).
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Analyse af interviews
Interviewene blev optaget digitalt og transskriberet ordret. Ved brug af citater i rapporten er der
foretaget en nænsom redigering, så talesprog er blevet lettere at læse. Lange citater kan være forkortet
(alle originale citater kan fås ved henvendelse til forfatterne). Ord/sætninger/spring i emner, der er
udeladt i gengivelsen er markeret med (…). Uddybende forklaringer eller manglende ord i en sætning,
der er tilføjet af forfatterne, er markeret med [….].
Der er lavet en kvalitativ analyse af interviewene, hvor centrale temaer er identificeret og meninger
relateret til forskningsspørgsmålene er sammenfattet (Kvale og Brinkmann, 2009). Der er lagt vægt på at
præsentere variationen i landmændenes erfaringer og synspunkter.
Landmændene er anonymiserede, og citater fra de enkelte landmænd er angivet med et nummer per
landmand.

Resultater
Efter analysen af de 20 interviews fremstod følgende temaer:
1. Følelsen af at få brev fra Fvst i E-boks
1.a. Brevene havde ingen betydning
1.b. Et signal om at stå sammen
1.c. Stærke reaktioner, fra nervøs, til provokeret
2. Motiverende/demotiverende effekter for reduktion af antibiotika
2.a. Opløftende med konstruktiv tilbagemelding
2.b. Sammenligninger giver ofte ikke mening
2.c. Provokeret af ordlyden i de to breve
2.d. Gult Kort fungerer som en motiverende pisk
2.e. Intet nyt i ”de Gode Vaner”
2.f. En god påmindelse og hjælp til kommunikation
3. Holdninger til mål om reduceret antibiotikaforbrug
3.a. Styring fra Fødevarestyrelsen er fint
3.b. Landmænd bruger bare den mængde antibiotika, dyrene behøver
3.c. Bekymrede for at komme for langt ned i forbrug
3.d. Dyrlægen er en central spiller
4. Hjælp til forandring
4.a. Tiltag der forbedrer økonomien kan motivere til forandringer
4.b. Ønsker om mere kreative tiltag fra Fødevarestyrelsen
4.c.Mere dialog og personlig rådgivning

1. Følelsen af at få brev fra Fvst i E-boks
1.a. Brevene havde ingen betydning
Flere af de interviewede landmænd kunne ikke umiddelbart huske, at de havde modtaget breve fra
Fødevarestyrelsen omkring deres antibiotikaforbrug, i starten af interviewet. De forklarede at brevene
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nok var druknet i al den information, de generelt modtager eller at de straks havde sorteret dem fra som
irrelevante for dem.
Landmand 5: Og der ligger vi jo meget lavt, så jeg bruger stort set ikke noget medicin. Så det der har jeg
ikke tænkt… det er ikke rigtig noget, der er interessant for mig
Landmand 13: Der kommer sgu så meget…. Altså, som man kan… slippe udenom, det gør man jo
efterhånden…
Landmand 15: Ja. Altså, vi får jo mange henvendelser i alle mulige retninger, så det er åbenbart smuttet
for mig. Altså, selvfølgelig behandler vi sådan noget seriøst, men jeg mindes ikke det her. Men sådan er
det så.
En del af landmændene var ret neutrale over for brevene og havde ikke hæftet sig synderligt ved
indholdet. De oplevede ikke, at der var nogen ny information i brevene ud over det, de allerede havde fra
besætningsdyrlægen. Det blev generelt påpeget, at de i forvejen hele tiden arbejdede med at begrænse
deres antibiotikaforbrug, og at brevene derfor ikke gjorde noget fra eller til. Indtrykket hos mange var i
øvrigt at der kommer utroligt mange mails og breve hele tiden, så man må sortere kraftigt i, hvad der er
vigtigt og ikke-vigtigt. Én nævnte, at den megen tekst og mangel på figurer var en medvirkende årsag til,
at han ikke havde dvælet meget ved brevet. Da tallene ovenikøbet ikke gav ny information i forhold til,
hvad han allerede vidste omkring antibiotikaforbrug og Gult Kort, kikkede han ikke noget videre på det.
Flere påpegede, at de fik den information, de behøvede, via deres rådgivningsaftale med dyrlægen, og at
de derigennem jævnligt fik en oversigt over deres antibiotikaforbrug. Andre fortalte, at de sparrede med
kolleger i ERFA-grupper, og derfor i forvejen var helt bevidst om, hvordan de lå i forbrug i forhold til andre
besætninger. Nogle (heriblandt en, der lå over landsgennemsnittet i forbrug) sagde at de allerede havde
et meget lavt forbrug, og derfor ikke fandt det relevant at gå op i. Nogle argumenterede for at de kun
behandlede grise ved behov (herunder landmænd med højt forbrug, og at brevene derfor ikke gav
mening. Det blev også påpeget, at flere forhold uden for ens egen rækkevidde, fx at en nabobesætning
smittede ens besætning med sygdomme, gjorde, at de ikke rigtig kunne gøre noget nyt, der ville reducere
deres antibiotikaforbrug. I disse tilfælde virkede det ikke konstruktivt at modtage denne slags breve.
Interviewer: ”Kan du huske, hvordan du reagerede på at få dem [brevene, red]?”
Landmand 1: ”:… Jamen, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det, fordi … vi kigger på det, hver gang,
dyrlægen er der. Så på den måde har jeg egentlig ikke tænkt så meget over det. Fordi hver gang
dyrlægen er der, så kigger vi på, hvad forbruget er, og sørger for at det ikke løber… det må aldrig komme
over grænsen [Gul Kort grænsen (Red.)] der.”

Landmand 12: ”Jamen, der var ikke så meget i det [brevet (Red.)], altså, ikke andet end det, jeg
har fået at vide af min dyrlæge alligevel. Altså hvor jeg ligger henne i medicinforbrug i forhold til
Gult Kort og ditten og datten, ikke..”
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Landmand 10: ”Jamen, jeg tager sådan rimeligt let på det der, tror jeg, fordi jeg tænker bare, vi sprøjter jo
ikke mere, end vi kan jo [i forhold til (Red.)] grænsen… Men det er selvfølgelig forskelligt, hvordan man ser
på det. Er det relevant? Jeg tænker jo bare, når grisene er her så kort tid, så skal de jo have det godt, mens
de er her.”
Landmand 16: ”Jo, men altså i forhold til dem, der bare kører sådan slavisk med at give medicin på faste
dage, så kan det måske have lidt effekt. Men her ved os, hvor vi vender det hver måned med dyrlægen,
jamen, det hjælper ikke, når de sender et brev til os, fordi vi er jo allerede i gang.”
Landmand 9: ” Har vi et problem et sted, så viser det sig jo hurtigt på en eller anden søjle [dokumenter fra
besætningsdyrlæge/ udtræk fra VetStat (Red.)], og så er vi jo hurtige til at tage fat i det. Og derfor er det
sådan en form for dobbelt-konfekt, at nogen sidder sådan og skriver ud og siger: Nu skal I huske at holde
øje med det her. Jamen, det gør vi jo altid, altså. (…) Altså, vi bruger jo så lidt som muligt, så meget som
nødvendigt...Og det ændrer et brev jo ikke på. Altså, det er ikke sådan, at jeg åbner det med min brevkniv
og så siger: HOLD NU OP! Nu går jeg simpelthen ud og holder op med at bruge medicin!”
Det var også nogle som ikke så det som særlig motiverende at modtage brevene, da de får så megen post,
og syntes de får rigelig med information i forvejen, via dyrlæge og fagblade. Brevene blev ikke betragtet
som så vigtige, eventuelt fordi de lå meget lavt i antibiotikaforbrug i forhold til gennemsnittet på det
tidspunkt, eller generelt ville undgå computerarbejde og breve med meget tekst.

Landmand 3: ” (...) jeg tænker, der er masser af breve med masser af tekst, og jeg syntes, der var
for meget tekst i [brevene (Red.)], så (…), har man jo allerede den der Gult Kort-ordning, og så
kommer de med det her. Så jeg tænker… ja, og der er masser af tekst. Jeg kan bedst lide, hvis der
er figurer i eller et eller andet, der er nemmere end al den tekst.”
En anden havde ikke tænkt så meget over brevene, da han ikke kunne bruge sammenligningen der var sat
op til så meget. Han mente der er ret individuelt, hvordan det fungerer fra besætning til besætning, så
han sætter i stedet små delmål til sig selv, for at lave ændringer. Han syntes derimod det var fint med
information om hvordan man kan lave forbedringer, for at få forbruget ned.
En af landmændene mente at kampagnerne fra Fødevarestyrelsen og andre instanser, er sat i gang for at
berettige deres egen eksistens, men at han er vant til at de blander sig og accepterer at det er bare
sådan, det er i Danmark. Han hæftede sig derfor ikke ved brevene.
Landmand 19: ”… Altså, jeg tænker hver gang jeg får sådan noget fra Fødevarestyrelsen og den slags
instanser, altså de skal jo ligesom godtgøre, at de har deres stillinger. Ellers så var der jo ikke nogen
grund til, de var der. Så det er jo derfor, de finder på alle de her kampagner hele tiden. Sådan er det jo.”
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1.b. Et signal om at stå sammen
Nogle af landmændene var positive over for at Fødevarestyrelsen havde sendt breve, selv om de ikke
havde reageret aktivt på brevene. Den manglende handling blev fx forklaret med, at det skyldes, at de
var inde i en travl periode, da brevene kom, eller at de allerede havde stort fokus på at holde
antibiotikaforbruget nede.
Nogle af landmændene nævnte at brevene gav en god signalværdi og fungerede som en reminder om,
at man evt. burde indføre nogle ændringer i sin besætning. Andre reagerede aktivt, ved at
gennemtænke hvilke udfordringer der var ved deres egen stald, eller ved at lægge brevet ud til
medarbejdere og snakke med dem om det. Det blev netop fremhævet, at sådanne breve kunne bruges
konstruktivt til samtaler med medarbejdere.
Landmand 11: ” det er noget, vi skal stå sammen om. Altså, som branche, både myndigheder og
producenter og dyrlæger. (…) Jeg skal jo klæde mine medarbejdere på til at vi skal prøve, om vi kan gøre
det lidt bedre, end vi har gjort hidtil. Eller måske tænke lidt anderledes ud af boksen.”
Der var også landmænd, der blev positivt overrasket over at få ros. De følte at kampagnen – som en
undtagelse fra hvad de sædvanligvis oplevede - anerkendte det dagligdags lange og seje træk, som blev
taget ude i besætningerne.
Landmand 2: ” Det var da sådan en, der fik øjenbrynene op. Og det var også derfor, jeg sagde til min
kone: Prøv lige at læse det her! (.....). For det er jo ligesom ude i det almindelige samfund. Det er jo
[normalt (Red.)] ALDRIG dem, der går på arbejde og passer deres arbejde godt hver dag, der bliver rost.”

1.c. Stærke reaktioner, fra nervøs til provokeret
Enkelte blev nervøse over at få brev fra Fødevarestyrelsen. Særligt landmænd, som havde svært ved at
læse, var blevet nervøse over at modtage hvad de opfattede som teksttunge breve fra
Fødevarestyrelsen, men også andre blev ubehageligt til mode ved at få henvendelserne. Nogle havde
også behov for at vende med dyrlægen, hvad pointen mon var med disse breve, fordi de havde gjort
dem nervøse. Flere var bange for at det handlede om noget de havde gjort forkert, da de beskrev det
som at de altid er lidt ”på dupperne” i forhold til Fødevarestyrelsen.
Landmand 14: ” … jeg snakkede med dyrlægen om, hvad pokker det var for noget mærkeligt noget, det
der, de havde sendt. (…) lige så snart det har noget med dem der [Fødevarestyrelsen (Red.)] at gøre, så
får vi jo dårlige nerver (griner)”
Interviewer: ”Kan du huske, hvordan du reagerede på det?”
Landmand 17: ”… Jeg tror faktisk, vi spurgte dyrlægen… … Så sagde han, jamen, I er LANGT fra Gult
Kort. I behøver overhovedet ikke være bange. (…) altså, … min kone går det meget på, det med kontrol
og den slags (…) Jeg tror faktisk, man reagerer… [ved officielle henvendelser fra myndigheder (Red.)] ved
at så er man nok altid lidt mere på dupperne.”
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Selve det at modtage breve i e-boks fra Fødevarestyrelsen, virkede provokerende på nogen. De følte,
der lå en stor alvor (potentiel anmeldelse eller bøde for noget, man har gjort forkert)) i den måde,
brevene blev tilsendt på, hvilket gjorde dem nervøse. Provokationen var særligt stor, da de fandt ud af,
at de ikke handlede om andet end det, de følte de allerede vidste. Også brevene til producenter med et
forbrug under landsgennemsnittet indeholdt en opfordring til at reducere forbruget. Dette virkede
provokerende for nogen, fordi de jo allerede syntes, de lå meget lavt. En af landmændene blev
provokeret af, at en lille forskel i forbrug lige omkring gennemsnittet ville gøre hele udslaget for, om
man fik en løftet pegefinger eller ros. Han syntes at det var useriøst at arbejde med en så sort/ hvid
grænse for, om man blev betragtet som ”det gode” eller ”dårlige selskab”.
Interviewer: ”… Kan du huske, hvordan du reagerede på dem?”
Landmand 12: ”Jamen, jeg reagerer, når der står ”Brev fra Fødevarestyrelsen”, og man får det i sin Eboks kl. 5 om morgenen, når man lige kigger på sin telefon. Så bliver man lidt stresset, og så står man op.
Og så var det jo ikke fordi, jeg havde en gris, med et eller andet mærkeligt [en potentiel dyrevelfærdssag,
red]. Det stresser mig da helt vildt.”
….
Interviewer: ”Men da du læste… blev du provokeret af de [positivt ladede, (Red.)] ord, eller…?
Landmand 12: ”Ja, eller negativt ladede. Jeg har to besætninger og to CHR-numre. I den ene - der var det
jo helt fantastisk, og i den anden der var det så helt skidt. Men det var jo så bare fordi, forbruget lige var
faldet en smulepå den ene, og det lige var steget en smule på den anden. Altså… det er jo noget…
plidder-pladder.
Landmand 6: ”… man kan sige, uanset HVORDAN man gør det, så vil det aldrig nogensinde være godt
nok. Altså, spørgsmålet er egentligt, ville Fødevarestyrelsen egentlig have sendt et brev ud til mig, hvis
jeg havde haft et forbrug på 0? Og bedt mig om at gøre det bedre?”

En var ret provokeret, da han mente, informationen i brevene (og i VetStat generelt) bygger på fejlagtige
data. Data bygger på information om indkøb af medicin og ikke det reelle forbrug. Dette, mente han, var
ret misvisende, fordi han havde en produktion med indkøb af fravænningsgrise, hvor det varierede
meget fra kvartal til kvartal, hvor mange grise han fik. Behovet for antibiotika i et givent kvartal ville
være meget forskelligt, afhængigt af om han havde fået 2 hold eller 3 hold nye grise på stald. Han mente
derfor, at henvendelsen var ret useriøs. Han var blevet så provokeret over at have fået en for ham at se
uberettiget henvendelse, at han havde ringet til Fødevarestyrelsen.
Interviewer: ”Hvad var det, der provokerede dig?”
Landmand 20: ” … det skulle gerne være sådan, at når jeg modtager en henvendelse fra en offentlig
styrelse, (…) så er det for det første en seriøs henvendelse. Og det er relevant. Det der med, at man har
en computer, der står og sender automatisk ud, det er FULDSTÆNDIG useriøst. Og det er spild af vores
tid. Som jeg sagde til dem i Fødevarestyrelsen, så ender det bare med, at de breve, I sender til mig, dem
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smider jeg bare ud, for jeg gider ikke engang at læse dem. Fordi det har sikkert ikke noget med mig at
gøre.”
Nogle af de interviewede landmænd havde forudgående negative erfaringer med fødevarestyrelsen som
så ud til at påvirke, hvordan de reagerede på kampagnen. De negative erfaringer havde de bl.a. fået i
forbindelse med kontrolbesøg, transport- og slagterikontroller, hvor de syntes, kontrolløren som
udgangspunkt betragtede dem som ”kriminelle” og hængte sig i bagateller. Kun en enkelt af de
landmænd, der havde forudgående negative oplevelser med Fødevarestyrelsen, reagerede positivt på
kampagnen.
Ordlyden i de to breve blev opfattet som ret ens, og landmændene opfattede ikke nødvendigvis at der
var forskellig information i de to breve. Landmænd der havde oplevet brev nr. 1 negativt, havde ikke
nødvendigvis læst brev nummer 2.
Interviewer: ”Kan du huske forskellen på de to breve? Der kom også et i november.”
Landmand 12: ”Øh, nej, men… ikke andet end at jeg jo tænkte, at det var jo så den samme sang. Men jeg
tror måske, vi havde gjort det en smule bedre end ved det første brev. Det kan jeg ikke lige huske. Men
var ordlyden ikke nogenlunde ens? ”
Det så ikke ud til at have nogen betydning for landmændenes reaktion på kampagnen, om de havde
modtaget breve med ris eller ros. Der var for eksempel ingen negative reaktioner fra de landmænd, der
fik løftede pegefingre i begge breve.

2. Motiverende/demotiverende effekter for reduktion af antibiotika
2.a. Opløftende med konstruktiv tilbagemelding
Et par af landmændene nævnte, at brevene havde været motiverende. Den ene af dem så det som
positivt at blive holdt lidt op imod andres resultater, og at det var motiverende at få besked på om man
bevæger sig i den rigtige retning eller ej. Den anden så det som positivt at der blev brugt motiverende
breve. Det er usædvanligt at få skulderklap fra statslige styrelser, og generelt så så han det som vigtigt at
bruge konstruktiv tilbagemelding, hvor man også kommer med forslag til hvad man kan gøre for at
ændre kurs.
Landmand 2: Jamen, der tror jeg ikke, jeg falder ved siden af alle de andre. Det er altid rarere at blive
motiveret end at blive revset. For en 10-15 år tilbage, der var der jo nærmest en 0-tolerance-politik af
dem, vi blev mødt af. Det ændrede sig heldigvis til også godt at kunne have karakter af rådgivning og
anbefaling. Og alene den tilgang, og at dem vi møder face to face, når de kommer i vores stalde, også
godt kan sige: Jamen, prøv at se her: Du kunne rent faktisk gøre sådan her i stedet for at stå og sige: Det
her, det er bare ikke i orden! Det kan du godt se! Nu står jeg her med et skema, hvor meget osv. Jeg tror,
du kender det?” (…) Så det føler vi os da klart motiveret af.”
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2.b. Sammenligninger giver ofte ikke mening
De fleste af de interviewede landmænd var neutrale over for, om deres antibiotikaforbrug blev
sammenholdt med andres. De betragtede det som lidt ligegyldigt eller irrelevant (”helt fint”…) fordi de
opfatter situationen på deres bedrifter som unikke situationer, hvor den aktuelle sygdomssituation var
det afgørende for, om der bruges meget antibiotika eller ikke. Der blev også nævnt, at de bruger ikke
medicin for sjov skyld men fordi der er situationer, hvor dyrene er syge og derfor har behov for
antibiotika.
Enkelte fremhævede dog sammenligningen, der fremgik af det første brev, som motiverende.
Interviewer: ”.. Er det noget, der kan motivere dig, hvis du kigger på dine tal [for antibiotikaforbrug, red]
i forhold til andres tal?”
Landmand 13: ”Jamen, altså, det går jeg da altid op i… jeg sammenligner mig altid med
landsgennemsnittet (…) Vi skal helst ligge lavere i dødelighed både med søer og smågrise end alle andre
(…) så på den måde er det jo lige sådan inden for medicin, ikke også.”
I brev nummer to, blev forbruget i 3. kvartal 2020 sammenholdt med besætningens eget forbrug i
samme kvartal 2019 (benchmarking mod sig selv). En enkelt af landmændene syntes det var rigtigt godt
at sammenligne med eget forbrug et år tilbage, da denne information ikke i forvejen kom fra dyrlægen.
Landmand 1: ”… Så det er egentlig fint sådan for et helt år ad gangen: Sådan var det i 2019, og sådan var
det i 2020, og det er gået i den retning. Og især hvis det så er steget, så bliver man måske opmærksom
på: Hov! Hvad har vi lavet om eller, skal vi gøre noget?”
Elles var der ingen af landmændene som angav at have brugt denne information til noget. Også i denne
sammenhæng blev det pointeret, at man hele tiden havde fokus på antibiotikaforbruget, og at der
derfor ikke var brug for denne information.
Interviewer: ”Så det her med at de sendte et brev først og derefter et opfølgende… for på den måde at
hjælpe dig til at se DIN udvikling, det havde du ikke brug for?”
Landmand 15: ”Det er ikke noget, der siger mig noget, og det er ikke noget, jeg sådan set har… haft brug
for, fordi vi er fokuseret på det hele tiden.”
Flere pointerede at forholdene kunne ændre sig i besætningen, så det ville være svært at sammenligne
resultater over tid. En mente, at der ikke var nogen grund til at sammenligne med året før, da det jo er
gamle tal, og man hellere skal fokusere på hvordan situationen er her og nu. En argumenterede for at de
jo er nødt til at behandle dyrene, hvis det pludseligt opstår et eller andet problem. En anden landmand,
som havde ’Alt ind - Alt ud’ produktion og købte grise fra forskellige leverandører, syntes bestemt heller
ikke at en benchmarking med sig selv et år tilbage gav mening. En landmand havde lavet en stor
ombygning, og derfor anså han det ikke for relevant at sammenligne situationen i dag med forrige år,
inden ombygningen. Han kunne derimod godt se at man kunne sammenligne efter et år eller trekvart år,
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med de nuværende rammer så det er et rimelig referencegrundlag, og se om antibiotikaforbruget kan
komme endnu længere ned.
Landmand 8: ”… vi lavede en stor udvidelse samtidig med [at brevene kom (Red.)] og sådan noget. Og
altså, hvis vi skal gå ind og nørde i nogen ting, så skal vi jo have et godt referencegrundlag, som er
rimeligt”.
….
Interviewer: ”… så kunne det være… efter I har taget det [udvidelsen (Red.)] i brug, så kunne I godt
sammenligne, hvordan det er gået? ”
Landmand 8: ”Ja, det kunne du godt. Jeg vil foreslå, at hvis det var noget, vi skulle gøre igen, at så havde
vi et år eller trekvart år med de nuværende rammer og så kunne vi se DERFRA, om vi kunne få det
ENDNU længere ned. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi får det længere ned efter vores ombygning
her.”
Landmand 9: ”(…) jeg kan jo ikke bruge det til så meget, hvordan vi lå sidste år, hvis vi pludseligt har et
problem. Vi har lige haft en periode med rigtigt mange døde søer af alle mulige forskellige ting. Der er vi
jo nødt til at gribe ind [med antibiotika (Red.)]”
Landmand 19: ”(…) min produktion den kører jo med alt ud- alt ind, og jeg får grise fra forskellige steder
… så der vil altid være en eller anden form for udsving. Men… nej, det [sammenligning i forhold til forrige
år (Red.)] er (...) faktisk ikke information jeg kan bruge til noget.”
I notatet ” Benchmarking omkring antibiotikaforbrug” er der uddybende information om de
interviewede landmænds holdninger og ønsker til benchmarking.

2.c. Provokeret af ordlyden i de to breve
Nogle landmænd var ret provokeret af ordlyden i brevene, hvor man enten blev rost eller irettesat i
forhold til en sort/ hvid grænse for om man blev betragtet som ”det gode” eller ”det dårlige selskab” i
sammenligning med andre besætningers antibiotikaforbrug. En forklarede, at der jo kun blev givet den
medicin, deres grise havde brug for, og at det derfor var provokerende, at Fødevarestyrelsen i
insinuerede, at de bare kunne bruge så lidt som nogle andre, som måske ikke havde de samme
sygdomsproblemer at slås med. Helt overordnet følte han at det var uretfærdigt at besætningens
antibiotikaforbrug skulle bedømmes ud fra et enkelt kvartal. Han pointerede, at forholdene i et kvartal i
en given besætning kunne ændre sig markant til næste kvartal. I tråd med denne kritik påpegede en
anden, det faktum, at brevene var sendt ud på en unuanceret måde, så grænsen mellem ris og ros var
meget sort/hvid. Han havde fx fået en løftet pegefinger i første brev og ros i brev nr. 2, uden han følte,
han havde ændret det store. Samtidig var han provokeret af at brevene var sendt ud til besætninger der
ikke nødvendigvis lå tæt på Gult Kort grænsen. Han følte selv at hans forbrug lå rigtig fint, fordi han ikke
lå tæt på grænsen (men han lå ikke under landsgennemsnittet).
Interviewer: ” Og så fik du at vide, om du gjorde det bedre eller dårligere, end du gjorde året før. (…) Var
det noget, du kunne bruge til noget?
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Landmand 12: Jamen, både- og, altså, jeg bliver måske lidt provokeret af, at… så er det måske gået rigtig
godt i det kvartal… vel vidende vi er på vej mod vinter eller et eller andet… så kan det jo vende… ”
Interviewer: ”Kan du huske, hvordan du reagerede på brevet?”
Landmand 6: ”Ja. Det gjorde jeg med en lille bitte smule irritation, fordi vi reelt set egentlig lå rigtig,
rigtig fint, syntes vi selv. Også inden for DERES skala, altså inden for Fødevarestyrelsens skala [Gult Kort
grænsen (Red.)] lå vi rigtig fint. Så sender de stadigvæk et brev ud til mig om, at de synes, jeg skal
reducere mit medicinforbrug. (…) så synes jeg, det er forkert, at man sender ud til en dygtig landmand
som mig og siger: Ved du hvad, du skal reducere dit medicinforbrug YDERLIGERE. Det, synes jeg, det er
en forkert indgangsvinkel at have til tingene.”
Interviewer: ”Ja. Så det ville ikke give noget, altså du ville ikke blive motiveret af et brev fra
Fødevarestyrelsen?”
Landmand 6: ”… Nej nej, det ville jeg slet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Tværtimod, altså, den… ja, den går
direkte i rødt.”

2.d. Gult Kort fungerer som en motiverende pisk
En af de store motivationsfaktorer, som blev nævnt af alle de interviewede var Gult Kort ordningen.
Ordningen sætter således en tydelig grænse for, hvor meget maksimalt må bruge, før myndighederne
reagerer. Dermed har besætningen en tydelig grænse at forholde sig til. Mange påpegede dog det
uhensigtsmæssige i at grænsen gør man ikke føler, der er ”plads til” et sygdomsudbrud, og derfor følte
nogen at grænsen red dem som en mare.
Interviewer: ”Hvad er det, der motiverer dig til at lave ændringer i din besætning - I forhold til at sænke
antibiotikaforbruget?”
Landmand 7: ”Altså… jamen, det… altså, motivationen det er da selvfølgelig, at vi ikke skal over i Gult
Kort og alt det der.”
Landmand 13: ”Jamen, det ER da Gult Kort, selvfølgelig. Altså, den rider os jo som en mare hele tiden,
fordi der er jo ikke plads til at få et udbrud af noget som helst. Så man kan jo risikere at ryge lige over
Gult Kort, altså… det kører jo skarpt, ikke også.”
Landmand 16: ”Altså, vi tager den [samtale omkring antibiotikaforbruget Red.)] jo hver måned med
dyrlægen. Der er vi jo inde og tjekke, hvor ligger vi. Når vi bestiller medicin… ligger vi tæt på Gult Kort?
Eller har vi masser af plads at gøre godt med? Eller hvordan ser det ud?”
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2.e. Intet nyt i ”de Gode Vaner”
Begge breve indeholdt en liste over ”de Gode Vaner”, som der blev opfordret til at tage fat på for at
sænke antibiotikaforbruget. Der var ingen af landmændene som uenige i at rådene var korrekte, men
det varierede om de kunne huske dem, og om de brugte dem til noget.
En af de landmænd der ikke kunne huske de gode vaner i brevene, pointerede at gode vaner er jo det,
de altid praktiserer og allerede godt kender, og at det går hånd i hånd med god produktivitet. En af
landmændene sagde han havde lagt brevet ud til sine medarbejdere, men at han ikke kunne huske, hvad
der stod i brevet.
Nogle af landmændene sagde at de Gode Vaner i brevet var ikke noget de havde forholdt sig til, da det
ikke var noget nyt i det der stod, og ikke noget de ikke gjorde i forvejen, men er en løbende proces. En
pointerede at han ikke havde forholdt sig til det, da han allerede lå så lavt i antibiotikaforbrug. En anden
mente de nok havde læst dem, da de har ligget i frokoststuen. Men det var ikke noget nyt, og de har i
forvejen god styr på produktionen. En anden påpegede at selvfølgelig kan det være godt at gøre
opmærksom på at man skal holde øje med at få medicinforbruget så lavt som mulig, men at der ikke var
noget nyt i det der stod om Gode Vaner. Han syntes det var useriøst og virkede tilfældigt hvilke gode
vaner, de havde valgt at tage med i brevene.
Landmand 9: ”Altså, så kommer der nogen og skriver sådan et udpluk af noget af det, vi godt ved. Og
noget har de med, og noget har de udeladt, og … altså, det er ikke sådan, at jeg falder i svime og tænker:
Wauw! …..Det var da godt nok nyskabende det her. Der var ikke noget som helst i det brev, vi ikke
arbejder med i forvejen.”
En af landmændene var generelt meget provokeret af brevene, og syntes ikke det gav mening at give
den slags gode råd til ham, da han først og fremmest fulgte anvisningerne fra sin dyrlæge i forhold til
sundhedsmanagement i besætningen. Han troede heller ikke der var nogle af hans kollegaer som bare
gav en masse medicin, fordi det var nemmere. Medicinforbruget var ifølge ham berettiget af, at det
sikrede dyrenes helbred og økonomien. I brev nr. to læste han kun de første par linjer, inden han smed
det ud.
Interviewer: ”Ja, hvad tænkte du om dem [De gode vaner (Red)]?”
Landmand 20: ”Jamen, det blev jeg også provokeret af (…) når jeg spørger min dyrlæge, og vi går ind og
laver en statistik over mit medicinforbrug, så ligger jeg måske på en tredjedel af, hvad gennemsnittet er i
Danmark (…) Jeg får besøg af min dyrlæge hver eneste måned… og jeg behandler jo mine dyr i forhold til
de anvisninger, jeg får fra min dyrlæge. Det har jeg jo ikke selv noget at gøre med … de gode vaner og de
der ting. …”

2.f. En god påmindelse og hjælp til kommunikation
Et par af landmændene mente at det altid er godt at repetere hvad der er gode vaner, selv om man
måske ved mange af tingene i forvejen. De havde ikke nødvendigvis brugt dem til noget konkret, andet
end at have sendte dem videre til driftsleder, medarbejdere og måske dyrlægen.
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Interviewer: ”Er det noget, du… har kigget på og haft brug for? Eller er det noget, du nok bare vil bladre
forbi? ”
Landmand 18: ”Nej, jeg synes altså… man plejer lige at kigge det igennem og så lige se, om der er noget,
man kunne gøre anderledes. Fordi det er jo egentlig tit det, når man tager til nogen møder og noget, så…
mange af tingene ved man godt i forvejen. Men ved lige at få det frisket op igen, så bliver man lige lidt
mere skarp på det igen.”
En anden sagde at listen over ”De gode vaner” satte nogle tanker i gang, om hvad der evt. kunne gøres
bedre. Han kunne ikke rigtig huske hvad der stod, men kun at det var brugbart, og han var generelt
positiv til ny viden om hvordan man kan optimere produktionen på bedst mulig måde.
Interviewer: ”Var der nogen af de punkter, du tror, du… altså, som var relevante, eller var det ikke så
relevant for din besætning, de ting, der stod?”
Landmand 4: ”Jeg gik jo så lige hurtigt igennem min stald. Den er jo i dag 15 år gammel, og jeg gik
igennem den for at finde, hvad problemer der var i forhold til udfordringer i min besætning. Med hensyn
til opstaldning og sådan noget.”……….
”Der er jo nogen, der har samlet noget viden sammen og fundet ud af, hvordan og hvorledes man kan
gøre det bedre. Og så… man kan lige så godt bruge de muligheder, der er, jo. For at optimere det bedst
muligt. For det er da nemmere og sjovere at lave nogen ting og forbedringer, end at skulle gå og
behandle sig ud af problemerne.”
En af landmændene formidlede indholdet i brevet videre til sine medarbejdere, via
informationsskærme. Det gjorde det nemmere at formidle budskabet til udenlandske medarbejdere (6).
Han var også generelt optaget af at der skal formidles bedre så udlændinge kan forstå det, da de ikke
nødvendigvis har samme fokus på dyrevelfærd som vi har i Danmark.
Interviewer: ”Okay. Så du tog punkterne dem tog du med til de andre?”
Landmand 6: ” Ja, det gjorde jeg. Ja fordi det redder jo ingenting, hvis jeg bare sidder med det. Jeg er
nødt til at få det formidlet ud på bedst mulige facon.”

3. Holdninger til mål om reduceret antibiotikaforbrug
3.a. Styring fra Fødevarestyrelsen er fint
De fleste af landmændene syntes det var helt i orden at Fødevarestyrelsen har et mål om at reducere
antibiotikaforbruget i svineproduktionen. Det kan både være et konkurrencefortrin og en nødvendighed,
for at undgå resistente bakterier. Det blev nævnt at det jo er Fødevarestyrelsens opgave, så det er
nødvendigt.
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Interviewer: ”Hvad tænker du om, at Fødevarestyrelsen blander sig… i jeres antibiotikaforbrug?”
Landmand 10: ”Der tænker jeg, selvfølgelig skal de det. Det skal de da! Altså… det er jo sådan dem, der
skal komme med pegefingeren ovenfra, ikke også. Og rent politisk så er det jo nødvendigt, at vi har
sådan et eller andet så vi kan sige: Jamen, vi har gjort noget, så der er styr på det. Sådan er vilkårene
bare.”
Landmand 18: Jamen, det er jo sådan set godt nok, … at vi bliver kigget over skuldrene, fordi det… det
har man jo kunnet se… de sidste mange år, vores medicinforbrug er jo faldet til… til dyregrupper. Altså,
til grisene og til kyllinger og sådan noget. Altså, vi BRUGER jo mindre medicin, og det, tror jeg, det er
fordi, der er den fokus på det.
Landmand 9: ”(…), vi ved, at det jo er for at undgå resistente bakterier. At vi skal omgås det her med…
forsigtighed og med faglighed og vide, hvad det er, vi har med at gøre. Det er helt fint.”

3.b. Landmænd bruger bare den mængde antibiotika, dyrene behøver
Flere af landmændene pointerede at de ikke bruger mere medicin, end det der er nødvendigt, for at
dyrene skal have det godt, under de forhold de er i. Flere nævnte at man måske skulle lave grise på en
anden måde (anderledes staldforhold, eller f.eks. økologisk) hvis man skulle bruge mindre medicin.
Interviewer: ”Hvad tænker du i forhold til Gult Kort-ordning, og at Fødevarestyrelsen blander sig i jeres
forbrug på den måde?”
Landmand 5: ”Jamen, jeg kan ikke rigtigt forholde mig til det, fordi… vi gør det [bruger antibiotika (Red.)]
jo ikke i nogen ond mening. Vi gør det på bedst muligt. Og hvad vi må i forhold til hvad dyrlægen siger. I
samråd med ham jo. Vi gør jo ikke noget, vi ikke MÅ.”
Landmand 10: ”Jamen, det er vel… det er vel godt nok, men altså, jeg bruger ikke mere medicin, end der
er nødvendigt. Hvorfor skulle jeg det? …… jeg synes da, grisene skal have den medicin for at have det
godt. Så kan man så diskutere, om man skulle lave dem på en anden måde. For at vi ikke skulle bruge så
meget medicin.”
Landmand 14: ”Jamen, for fanden, hvis de er syge, så er vi jo nødt til at give dem et eller andet. Altså, det
er da min holdning til det. Ellers så… så skulle vi jo være øko (…)”

3.c. Bekymrede for at komme for langt ned i forbrug
De fleste af de interviewede landmænd var enige i, at de skal bruge mindst muligt antibiotika i deres
produktion. De påpegede, at det kan være godt at blive kigget over skulderen, og at de sidste mange års
fokus har resulteret i et faldende medicinforbrug. Ud fra en forretningsmæssig synsvinkel blev det
pointeret, at et lavt medicinforbrug ville kunne retfærdiggøre en merpris for de danske grise, og være en
konkurrencefordel internationalt. En del var imidlertid bekymrede for, om den vedblivende intention om
at sænke forbruget (herunder den vedvarende sænkning af Gult Kort grænsen) ville komme til at gå ud
over dyrenes velfærd. Der blev ikke givet konkrete eksempler på, at de selv havde haft tilfælde, hvor de
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af hensyn til Gult Kort lovgivningen havde måttet undlade at behandle dyr med behov for antibiotika,
men nogle frygtede, det ville ske.
Landmand 14: ”… til sidst bliver det jo sådan, at der er nogen, der er nødt til at holde igen med at
behandle grisene [selv om de har brug for det (Red.)], fordi at ellers så står de [Fødevarestyrelsen (Red.)]
der jo. Og Fødevarestyrelsen vil jo ikke hjælpe med at passe dem, de vil bare hjælpe med at skælde ud
over hvordan man IKKE skulle have gjort.”
De påpegede, at de jo ikke gav medicin uden at grisen havde behov for det, og at de i udgangspunktet
alle var interesserede i at have sunde dyr, der ikke har brug for medicin. Mange understregede at
antibiotikaforbruget i den danske svineproduktion ligger lavt i forhold til mange andre lande og at der jo
er en grænse for hvor meget man kan reducere.
Interviewer: ”Hvordan tænker du generelt om, at Fødevarestyrelsen ønsker at reducere
antibiotikaforbruget i svineproduktionen?”
Landmand 1: ”Jamen, det er fint. Jeg tænker da, hvis vi skal overleve om fem-ti år, altså også med en
opbakning til at være her, så er det den vej, det SKAL gå (…) men vi må heller ikke ende i sådan en
ekstrem, hvor der er nogen, der ikke behandler dyrene, bare fordi man har besluttet at forbruget skal
falde. Altså, hvis det var NØDVENDIGT at behandle. Det er jo den balancegang, der skal findes.”
Landmand 13: ” … Der kommer jo en grænse [for hvor meget man kan reducere (Red.)], ikke også. Og
når man nu ved, at man er et af de lande, der bruger mindst i det hele taget… ”
Der var flere der pointerede et problem med at man hurtigt kunne ryge over Gult-kort grænsen, hvis
man fik et akut sygdomsproblem. Det blev nævnt at ordningen burde være lidt mere fleksibel, fordi de i
dag følte, de blev nødt til at opbygge et ”nødlager” af antibiotika, til eventuelle kommende voldsomme
og akutte sygdomsudbrud.
Landmand 16: Jamen, du skal jo næsten sørge for at have et lager af medicin, HVIS der nu sker et eller
andet.
En fremhævede, at et mål om vedvarende reduktion i antibiotikaforbruget vil kunne have negative
effekter på klimaet pga. fx højere dødelighed og dårligere fodereffektivitet. Han mente, at en smule
ekstra antibiotika var berettiget, hvis det kunne hindre et ressourcespild.
Landmand 9: ”Hvad sker der, hvis jeg reducerer mit medicinforbrug med det halve? Hvordan kommer det
til at påvirke, grisenes trivsel i forhold til tilvækst og foderforbrug? Skal jeg bruge 30 procent mere foder
for at lave en gris, der kommer til at veje det samme, i forhold til hvad jeg brugte før, hvor jeg brugte en
lille bitte smule medicin mere? Altså, så er det da spild af ressourcer!”
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3.d. Dyrlægen er en central spiller
Det fremgik af langt de fleste interviews, at besætningsdyrlægen spillede en stor rolle i forhold til
forbruget af antibiotika i de enkelte besætninger. Landmændene fremhævede samarbejdet med
dyrlægen som rigtigt godt og meget vigtigt i forhold til deres forbrug af antibiotika. Som nævnt,
betragtede flere af landmændene kampagnen fra Fødevarestyrelsen som lidt overflødig, da de i forvejen
blev hjulpet af deres dyrlæge.
Alle pointerede, at de konstant havde fokus på deres medicinforbrug ved hvert dyrlægebesøg. Nogle
forklarede, at dyrlægen hjalp med at lægge korte- og langsigtede planer for, hvordan man kunne
opretholde en sund besætning og dermed ikke have brug for ret meget antibiotika.
Interviewer: ”Hvis du sådan skal se overordnet på det, hvilken rolle tænker du så, din dyrlæge spiller i
forhold til, hvad dit antibiotikaforbrug er?”
Landmand 1: ”Ja, det ER jo os, der behandler dyrene, og forbruget ligger jo, når vi bruger det, men…
jamen, det er da dem, der spiller en rolle i at prøve at få det ned. ”
Landmand 16: ”Altså, vores dyrlæge går mere i dybden, altså de… ja, selvfølgelig får du medicin, når du
har et behov. Men de så går lidt dybere og ser på, HVORFOR har vi behovet.”
Et meget mere gennemgående tema var imidlertid, at dyrlægerne hjalp med at sørge for, at man til
enhver tid holdt sig under Gult Kort grænsen. Det kom ofte frem, at Gult Kort sætter standarden for
hvad man har lov at bruge, og faktisk betragtes som en kvote. Det fremgik, at landmændene satte pris
på, og så det som en central funktion for dyrlægerne, at de kunne hjælpe besætningerne med at holde
sig under Gult Kort grænsen. En enkelt landmand mente dog, det var spild af tid med alle de pålagte
dyrlægebesøg, da de har meget få problemer og lang erfaring med griseproduktion.
Landmand 6: ”Han [dyrlægen Red.)] har selvfølgelig hele tiden for øje, hvor højt vores forbrug ligger.
Fordi han ønsker selvfølgelig heller ikke at sætte os i et dilemma, hvor han har fået ordineret for meget
medicin.”
Landmand 18: ”Der synes jeg egentlig, vi har et fint samarbejde. Og de er faktisk også gode til at
forklare os de forskellige medicinpræparater, altså medicingrupper, hvad man skal passe på med at
bruge, fordi de vejer tungere [i Gult Kort ordningen (Red.)] end nogen af de andre og sådan nogen ting.”
Landmand 7: ”(…) når vi bliver sat ned, … i kvoten, eller … hvad man kalder det. Jamen så er det klart, det
er da noget, vi virkelig ser på. Og snakker om: Hvordan man måske kunne komme helt af med
antibiotika.”
Alle besætningsdyrlæger modtog også breve i kampagnen. Det var dog kun sjældent at de interviewede
landmænd havde bemærket, at dyrlægerne havde reageret på brevene. En enkelt af landmændene
syntes dyrlægen det sidste halve år havde haft ekstra meget fokus på at gøre noget ved hans
antibiotikaforbrug, men ellers havde de interviewede landmænd ikke oplevet noget specielt større fokus
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på deres antibiotikaforbrug fra dyrlægens side i perioden. Ingen af landmændene mente, at dyrlægen
specifikt havde nævnt, at Fødevarestyrelsen havde sat en kampagne i gang, hvor de også var inddraget.
Interviewer: ”Har din dyrlæge har haft mere fokus på antibiotika her i efteråret, end de plejer?”
Landmand 10: ”Nej, jeg tror ikke de har haft mere fokus på det, end de plejer... Jeg mener hele tiden, de
har været meget kritiske.”
Landmand 9: ”Jamen, altså, vi har jo altid fokus på antibiotika, så der er jo ikke så meget nyt i det.”
Landmand 6: ”Det synes jeg, vi hele tiden har haft fokus på. At vi, kan man sige, kan holde os under Gult
Kort grænsen med… (…) jamen, bare det, at der bliver delordineret et eller andet mellem besøgene, kan
jo gøre, at den tipper op over….”
Interviewer: ”Og det [fokus på antibiotika fra dyrlægens side (Red.)] er ikke noget, der er mere nu, end
der var inden den her kampagne?”
Landmand 7: ”Det… det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan svare på … Medicin [at reducere forbruget
(Red.)] har bare ALTID fyldt rigtigt, rigtigt meget ude ved os.”
Som tidligere nævnt, havde en af dyrlægerne beroliget landmanden med at han lå langt under Gult Kort
grænsen, og nedtonede dermed brevets budskab om at besætningen med fordel kunne kigge kritisk på
sit forbrug. En anden dyrlæge havde, ifølge landmanden fortolket brevene sådan, at de nok var et lidt
klodset forsøg på, at skræmme landmændene til at reducere deres antibiotikaforbrug. Denne dyrlæge
var tilsyneladende enig med landmanden i, at det virkede lidt spøjst og useriøst, at man kunne modtage
to breve med helt forskellig - rosende eller irettesættende – ordlyd, afhængigt af, om man nu havde
ligget lige under eller lige over gennemsnittet i det pågældende kvartal.
Landmand 14: ”… han mente, det var sådan noget for at… skræmme os til at se, om vi kunne bruge
noget mindre. … Det var lidt hans holdning til det..”
Interviewer: ”Snakkede I [landmand og dyrlæge (Red.)] noget om de her breve, der var kommet?”
Landmand 12: ”Ja, det gjorde vi, fordi jeg tænkte jo, hvad fanden er det der for noget? Hvad skal vi gøre
ved det? Er det noget, vi skal reagere på, eller…” men altså, min dyrlæge havde jo set det andre steder,
så hun syntes jo også, at det var sådan lidt nogle mærkelige formuleringer, at…man det ene kvartal kan
man blive rost helt vildt. Og det næste kvartal, der er man nærmest på vej i spjældet. Selvom man ikke
har gjort noget ret meget anderledes.”
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4. Hjælp til forandring
4.a. Tiltag der forbedrer økonomien kan motivere til forandringer
Der var flere som nævnte at økonomi har stor betydning for hvilke muligheder de har for at håndtere
deres antibiotikaforbrug, og at tiltag som gør at man opnår økonomiske besparelser, altid er
motiverende. Et ønske var derfor økonomiske tilskudsordninger til reducering af antibiotikaforbruget,
evt. til sanering, da det kan være dyrt at sænke sit antibiotikaforbrug fra egen lomme. Det kan også
være svært at motivere sig til at gå endnu lavere ned i antibiotikaforbrug, hvis man ikke får noget ekstra
for grisen. En mulighed de så var, at komme ind i en specialproduktion, så man får økonomi til at
begynde med endnu dyrere foder, for at reducere antibiotikaforbruget.
Landmand 5: ”… Jamen, jeg følger med via dyrlægen hele tiden, … det er jo kroner og øre i den sidste
ende for mig”
Landmand 8: ” der er jo mange tilskudsordninger til ting og sager. Der kunne også være
tilskudsordninger til reducering af antibiotikaforbruget… Men det er jo forskel på besætning til
besætning hvilke problemer der er, så… det kan jo nemt være en investering på en 2-3-400.000, hvis du
vil fx sektionere, eller hvis du vil til at køre et andet koncept eller et eller andet. Og så kunne man måske
sanere, eller et eller andet. Der kunne man måske lokkes lidt den vej rundt [med tilskudsordninger
(Red.)].”

4.b. Ønsker om mere kreative tiltag fra Fødevarestyrelsen
Et forslag til Fødevarestyrelsen var at samarbejde med flere forskellige aktører (rådgivere, dyrlæger,
Seges mv.) om en målrettet informationskampagne, så samme type information eller budskab ville
komme fra flere hold over længere tid. Pointen var, at et enkelt brev eller to i e-boks var nemt at overse
eller glemme, så der skulle en større opmærksomhedskampagne til. Som alternativ til personlige breve i
E-boks blev det nævnt at Fødevarestyrelsen kunne tage fat i landmændene via besætningsdyrlægen,
hvis de vurderede at antibiotikaforbruget var højt. Så ville landmændene vide, at de blev holdt øje med,
og samtidigt have en mulighed for at gøre noget ved problemet i samarbejde med dyrlægen. Et andet
forslag var at lave små informationsvideoer, som kunne bruges til kommunikation med medarbejdere.
Landmand 7: ”Og det allerbedste, der kunne laves det var nogle videoer med engelsk tale. Eller for den
sags skyld, på engelsk eller rumænsk, eller hvad det lige kan oversættes til. Altså, HELT sikkert … fordi de
unge i dag, de gider ikke læse en masse. Altså, det de kan se på film, det kan de lide.”
En landmand påpegede, det kunne være gavnligt med information om hvorfor, antibiotikaforbruget til
svin skulle ligge så lavt – herunder problemer med antibiotikaresistens som følge af dette forbrug). Det
blev også foreslået, at Fødevarestyrelsen kunne inkludere et økonomisk perspektiv, hvor man fx i et
regneark kunne se, hvor meget man som landmand kunne spare ved ikke at bruge så meget antibiotika.

4.c. Mere dialog og personlig rådgivning
Der var flere som havde ønske om mere dialog og personlig rådgivning fra Fødevarestyrelsens side, og
kontrolbesøg som påpegede hvad der burde laves, og gav mulighed for at rette op på tingene inden et
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opfølgende besøg. I dette forbindelse fremhævede en af landmændene, at han havde haft en meget
positiv erfaring med et kontrolbesøg, hvor kontrollanten rådgav om nogle ting, som skulle være bedre,
og så kom tilbage på et opfølgningsbesøg. Der blev nævnt, at det måske var bedre, Fødevarestyrelsen
kom noget oftere og så var mere rådgivende end nu. Ved sådanne besøg kunne man gennemgå status
på antibiotikaforbruget, og han mente, at det ville virke anderledes og måske mere motiverende end
gennemgangen, man får ved dyrlægebesøg.
Landmand 13: ”At man, i stedet for… fordi jeg får det jo en gang om måneden fra min dyrlæge. I
besøgsrapporten. Og det kigger vi da også på. Men det kunne godt være, det ville virke anderledes, hvis
det kom lidt mere, hvad skal man sige, nuanceret fra Fødevarestyrelsen. Det ved jeg ikke. Det kunne godt
være.”
Landmand 6: … så vil jeg da MEGET hellere have, at man fra Fødevarestyrelsen siger: Okay, du har
egentlig et flot forbrug. Kan vi bringe det ENDNU længere ned? (…). Men så er Fødevarestyrelsen jo nødt
til at komme ud, og så er vi jo nødt til at sætte os ned med MIN dyrlæge og så sige: Okay, er det her
forsvarligt over for DYRENE? At vi skal længere ned.”
En af landmændene havde også ønske om, at Fødevarestyrelsen trak nogle af de nuværende
registreringskrav tilbage. Han mente at i dag i en vis udstrækning registrerer på en måde, der er
irrelevant i forhold de krav, der fx er omkring tilbageholdelsesfrister inden slagtning. Han mente, at det
overordnet set ville motivere ham mere til at holde et lavt forbrug af antibiotika frem for at bruge
kræfter på alt det, han betegnede som unødigt arbejde.
Landmand 19: ”… Ja, hvis de begynder at kigge på nogen af de ting, som vi går og gør, som de
UDMÆRKET godt ved, INTET kan bruges til OVERHOVEDET. Altså, det er jo sådan noget, som at man skal
registrere en gris, man sprøjter, selvom der er fem måneder til, den skal slagtes. Det er der ikke NOGEN,
der kan bruge noget… OVERHOVEDET.”

Diskussion/opsummering
Den gennemførte interviewundersøgelse viser, at svineproducenterne modtog Fødevarestyrelsens
kampagne om reduceret antibiotikaforbrug med blandede følelser, både med hensyn til metoden (to
breve i E-boks) og det indholdsmæssige. Undersøgelsen pegede på, at det at modtage breve i E-boks
virker meget forskelligt på landmændene, og at det kan have nogle uheldige effekter. ”Der kommer så
mange henvendelser” var noget, som mange fremhævede som forklaring på, at de ikke rigtigt havde
hæftet sig ved kampagnen og dermed også på, at de faktisk ikke kunne huske, at de overhovedet havde
modtaget brevene, da vi kontaktede dem for et interview. Helt modsat dette, var der også en gruppe,
der var blevet meget intimiderede af brevene. At modtage brev i E-boks fra Fødevarestyrelsen blev af
nogle i denne gruppe opfattet som noget meget alvorligt, der potentielt kunne handle om fx et
bødeforlæg, og de var blevet unødigt nervøse og oprørte over at blive adresseret på denne måde. Flere
følte det også provokerende, at blive bedt om at reducere deres antibiotikaforbrug, når de opfattede sig
selv som nogle rigtig dygtige svineproducenter. Især hvis de havde opfattelsen af, at de allerede lå
meget lavt. Det var tydeligt, at hvordan landmændene havde modtaget det første brev, påvirkede om de
overhovedet havde læst brev nr. to. Hvis intentionen med at sende to breve var, at motivere dem
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yderligere og give dem opfattelsen af, at der var en kampagne i gang, så lykkedes det ikke nødvendigvis.
Risikoen ved at sende to breve er, at informationen i brev nr. to ikke når frem, fordi nogle er så
provokeret af det første brev, at de ikke læser brev nr. to. Brevenes ensartede layout medførte
tilsyneladende også, at nogen ikke fangede at informationen var forskellig. En stor del af de landmænd,
der havde modtaget brevene negativt, havde på forhånd dårlige erfaringer med Fødevarestyrelsen.
Derfor havde de nok i særlig grad en negativ forventning til, hvad brevene kunne dreje sig om. Men også
landmænd, der ikke havde forudgående dårlige erfaringer, følte sig i nogle tilfælde intimiderede af
denne metode.
Kampagnens tilgang var som udgangspunkt meget forskellig fra de metoder, Fødevarestyrelsen hidtil har
anvendt i arbejdet med at få svineproducenterne til at bruge mindre antibiotika. I modsætning til fx Gult
Kort ordningen, som går målrettet efter den gruppe af producenter, der bruger allermest, så forsøgte
denne kampagne at motivere producenter, hvis forbrug var mere gennemsnitligt, til et lavere forbrug.
Noget andet særlig ved denne kampagne var, at der blev arbejdet med at motivere ved at give ros.
Nogle landmænd satte tydelig pris på at få et skulderklap på denne måde. Nogle havde dog den
opfattelse, at det var useriøst, fordi skillelinjen mellem ris og ros var meget sort/hvid.
Det var ret forskelligt, om brevene i kampagnen havde virket motiverende eller ej på modtagerne. Nogle
få af de interviewede var generelt meget positive over for kampagnen, og tog godt imod en påmindelse
fra Fødevarestyrelsen om, at man måske kunne gøre det bedre og arbejde mod et lavere forbrug. Denne
gruppe understregede, at det var godt at have noget konkret – fx opgørelsen af besætningens forbrug
sammenlignet med andres i samme kvartal og De Gode Vaner – at snakke med medarbejderne om, så
alle blev involveret i opgaven. Her blev brevene direkte anvendt som kommunikationsredskab og set
som en hjælp i det daglige arbejde med medarbejderne. Andre følte sig ekstremt provokerede af
brevene og kom ”direkte op i det røde felt” – nogen gange uden overhovedet at læse brevene til ende.
Dette gjaldt især dem, som i forvejen følte overvågningen via VetStat som useriøs og unuanceret, fx
fordi der bliver målt på indkøb og ikke på konkret forbrug i besætningen.
Det kom frem, at det misforhold, landmændene følte, der var mellem den regelmæssige overvågning via
besætningsdyrlægen og indholdet af brevene var en hæmsko for at brevene virkede motiverende.
Misforholdet består i, at hvis man til dagligt får indtryk af at ligge fint i antibiotikaforbrug (fordi
pejlemærket for landmænd og dyrlæger er, hvorvidt man er tæt på Gult Kort grænsen), så er det
forvirrende og utroværdigt, at man pludseligt får et brev om, at man bør reducere sit forbrug. Det var
tydeligt i samtalerne at landmændene til dagligt og ved dyrlægebesøg i udstrakt grad forholdt sig til,
hvorvidt de lå tæt på Gult Kort grænsen eller ej. Så længe de ikke lå tæt på denne grænse eller havde
prøvet at komme over, så havde de tilsyneladende ofte den opfattelse, at der ikke behøvede at blive
gjort yderligere for at reducere. Den store provokation, som mange følte over brevene, tyder på at Gult
Kort grænsen i en vis udstrækning betragtes som en kvote, og at det er godt landmandsskab, hvis bare
man holder sit forbrug inden for kvoten. Denne opfattelse spænder i høj grad ben for en kampagne,
hvor man netop forsøger at motivere landmænd der ligger under Gult Kort grænsen, hvis forbrug jo
udgør størstedelen af det totale forbrug. At nogle straks dømmer brevene som irrelevante for dem, fordi
de ”jo ligger rigtigt fint i forbrug” gør, at kampagnen får svært ved at få den ønskede gennemslagskraft.
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Den største gruppe af interviewpersoner var umiddelbart ret ligegyldige eller nedladende over for
kampagnen. Kampagnen blev fx. omtalt som et beskæftigelsesprojekt for ansatte i Fødevarestyrelsen og
som noget, de ikke havde noget imod, men heller ikke rigtigt havde hæftet sig ved (om de så havde læst
brevene eller ej) eller brugt til noget. En del pointerede, at brevene jo ikke fortalte dem noget, de ikke
vidste i forvejen. Andre betragtede informationen i brevene som ligegyldig, fordi det ikke giver mening,
at sammenligne et forbrug i et kvartal i en besætning med forbruget i andre besætninger eller den
samme besætning året før. For dem gav det ikke mening, fordi der hele tiden ville være en dynamik i
behovet for medicin afhængigt af den helt specifikke sygdomssituation. ”Vi bruger jo ikke medicin for
sjov” var en gennemgående kommentar, som understregede, at det virkede skørt, at Fødevarestyrelsen
troede, de kunne motivere til at mindske forbruget ved at sende viden og information, som
landmændene allerede kender godt i forvejen. Interessant nok, var der ligefrem en, der påpegede, at
det at arbejde med de foreslåede Gode Vaner slet ikke var hans bord, da han jo bare fulgte dyrlægens
anvisninger. Han lagde tilsyneladende hele ansvaret for besætningens antibiotikaforbrug over på
dyrlægen.
Besætningsdyrlægen har generelt en central rolle for antibiotikaforbruget i besætningerne. De fleste
nævnte besætningsdyrlægen som den vigtigste samarbejdspartner i forbindelse med at undgå et for
højt antibiotikaforbrug. Ifølge de fleste, holdt de takket være dyrlægen et konstant højt fokus på
forbruget af antibiotika og på ikke at overskride Gult Kort grænsen. Den nedtonende holdning, som
dyrlæger blev refereret for (”Bare rolig…I ligger LAANGT under Gult Kort”) kunne tyde på, at også
dyrlægerne brugte Gult kort grænsen som en kvote eller i hvert fald den vigtigste rettesnor. Ønsket fra
Fødevarestyrelsens side om, at kampagnen skulle understøttes af de praktiserende dyrlæger, gik
tilsyneladende ikke rigtigt i opfyldelse. Meget få af de interviewede landmænd havde snakket med deres
dyrlæge om brevene. En enkelt havde dog haft en fornemmelse af, at hans dyrlæge på det sidste havde
fokuseret mere på muligheder for reduktion af antibiotika, hvilket evt. kunne forklares af, at dyrlægen
også havde modtaget breve fra Fødevarestyrelsen. En af landmændene anbefalede faktisk
Fødevarestyrelsen at lave en kampagne med involvering fra flere sider (bl.a. fra dyrlægen), hvilket jo
havde været intentionen med kampagnen. Det faktum at størstedelen af de interviewede slet ikke
havde en fornemmelse af at deres besætningsdyrlæger var involveret i kampagnen indikerer dog nok at
det kræver mere end at udsende breve reelt at involvere dyrlægerne i en sådan kampagne.
I forbindelse med de gennemførte interviews ville vi gerne undersøge, om landmændene havde forslag
til, hvad Fødevarestyrelsen evt. kunne gøre, der ville motivere dem til et lavere forbrug af antibiotika.
Svarene på dette kom dels i forbindelse med kritikken af den aktuelle kampagne og dels som direkte
svar på et spørgsmål om, hvad interviewpersoner i øvrigt kunne foreslå, Fødevarestyrelsen kunne gøre.
Gennemgående var der et ønske om mere dialog med Fødevarestyrelsen, hvor der for eksempel blev
foreslået rundbordssamtaler med besætningsdyrlægen, landmand og Fødevarestyrelsen. Der var
således efterspørgsel på mere rådgivende samarbejde med kontrollører fra Fødevarestyrelsen. Brevene i
kampagnen blev af flere opfattet som meget teksttunge og ikke særligt læsevenlige. Derfor kunne breve
med mindre tekst og flere figurer måske have gjort en forskel i forhold til, om sådanne henvendelser
bliver læst eller ej. Der kom også andre og mere kreative forslag til, hvordan Fødevarestyrelsen kunne
henvende sig til besætningerne ved fx at bruge videoer, der på flere sprog henvender sig direkte til både
ejere og medarbejdere. Nogle påpegede, at det ville være en forudsætning for at kunne blive motiveret
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af data om deres forbrug at det reelt var forbruget og ikke indkøbet, de blev vurderet på. Det fremgik
ikke, hvordan disse landmænd forestillede sig at det reelle forbrug skulle indrapporteres. Vi vurderer
ikke umiddelbart at der var interesse for yderlige registreringer og indrapporteringer fra deres side, men
måske kunne man finde en teknisk løsning på udfordringen. Endelig blev der nævnt, at en økonomisk
gulerod for at reducere antibiotikaforbruget ville være gavnligt, fx via tilskudsordninger.
En af de problemstillinger, der kom frem i forhold til Gult Kort og det faktum at grænsen hele tiden
sænkes var, at det skabte en del bekymring hos mange landmænd. De var bange for ikke at kunne
behandle deres dyr dyreværnsmæssigt forsvarligt i en situation med et akut opstået sygdomsproblem
med stor behov for antibiotika. Denne bekymring fik nogle af landmændene til at opbygge ”nødlagre i
fredstid” forstået på den måde, at de hele tiden sørgede for at bestille lidt ekstra medicin, end de
forventede at skulle bruge, så længe der ”var plads” i Gult Kort regnskabet. Hvorvidt dette er en udbredt
tendens kan naturligvis ikke udledes af undersøgelsen, men det er en uheldig bivirkning af lovgivningen,
der medvirker til at VetStat ikke måler på det reelle aktuelle behov for medicin. Det skaber så bl.a. det
problem, at landmændene ikke føler det er seriøst, hvis deres forbrug bliver vurderet på grundlag af
indkøb. Problemstillingen er svær at komme til livs, så længe der er en så udbredt frygt for at man kan
risikere at stå magtesløs i et tilfælde af et alvorligt sygdomsudbrud, hvis man ikke vil have et Gult Kort.
Udsagnene viser, at hensigten iflg. lovgivningen om dyrlægers ordinering af lægemidler til dyr i en vis
udstrækning4 gradbøjes, idet det i princippet ikke er tilladt for dyrlægen at ordinere mere medicin end
det, der vurderes at være behov for i den kommende periode ud fra det nuværende kendskab til
besætningen. Det er imidlertid forståeligt at dyrlæger forsøger at håndtere landmændenes behov for
beroligelse, ikke mindst hvis de har oplevet situationer, hvor landmænd uforvarende kom i klemme. Der
var ingen af de interviewede landmænd, der nævnte personlige erfaringer med at stå i en situation, hvor
de har fået Gult Kort på grund af en akut opstået situation, og ikke kunne behandle de grise, der havde
behov. Problemstillingen om at man oplever at blive dømt som ”forbryder” hvis man uforvarende får et
voldsomt sygdomsudbrud, bør undersøges nærmere og håndteres, hvis man ønsker bedre efterlevelse
af lovgivningen og at udtræk fra VetStat bliver mere retvisende.

Konklusion
Intentionen med kampagnen var, at motivere en bred gruppe af svineproducenter til at reducere deres
antibiotikaforbrug. Ud fra de gennemførte interviews er det tvivlsomt, om kampagnens intention er
nået. Undersøgelsen viste at landmænd under Gult Kort grænsen typisk opfattede deres forbrug som
meget lavt, og derfor ikke så nogen grund til at følge kampagnens opfordringer. Undersøgelsen
udpejede problemstillingen om at Gult Kort blev opfattet som en kvote, og dermed en hæmsko for, at
besætninger under denne grænse skulle arbejde intensivt mod et lavere forbrug.
Kun få interviewpersoner angav at have diskuteret kampagnen med deres besætningsdyrlæge.
Fødevarestyrelsens ønske om at engagere dyrlægerne til at bakke op om kampagnen har således
tilsyneladende ikke haft nogen stor virkning på landmændene. Da dyrlægerne spiller generelt en stor
rolle i besætningernes antibiotikaforbrug, er det væsentligt at engagere dem i sådanne kampagner.
Måske skulle man i fremtidige kampagner overveje en mere aktiv indsats over for dyrlægerne.
4
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Mange af landmændene var konstruktive og åbne for samarbejde med myndigheder, og deltog gerne i
en mere rådgivende dialog med Fødevarestyrelsen. For nogle kunne det virke meget provokerende med
sort/hvid ris eller ros via breve. For dem ville det være mere motiverende med en mere nuanceret
tilgang, fx via rundbordssamtaler. Den nye tilgang som Fødevarestyrelsen har forsøgt, med ros til
besætninger med forbrug under landsgennemsnittet, så ikke ud til at give den store motivation til
handling. Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at ordlyden i brevene, hvor også besætninger med
lavt forbrug blev bedt om at reducere endnu mere, har virket utilsigtet fornærmende.
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Bilag 1

[landmand]

Dato: [dato]

FÆLLES INDSATS FOR LAVERE ANTIBIOTIKAFORBRUG
Kære [landmand]
Vi har opgjort dit forbrug af antibiotika i tredje kvartal 2019 til [dyregruppe] på din besætning på CHRnummer [Chrnr og adresse].
Vi kan se, at du ligger på eller over landsgennemsnittet for brug af antibiotika til behandling af denne
dyregruppe. Dermed er du en af de landmænd, som trækker landsgennemsnittet op.
Det er derfor vigtigt, at du sætter dit forbrug ned. Det vil gøre det muligt for dig og andre landmænd at
behandle større sygdomsudbrud. Din adfærd har betydning for om det er muligt for dig og andre landmænd
at klare en svær situation uden stigning i antibiotikaforbruget.
I perioden den 1. juli til den 30. september 2019 behandlede du [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal]
vægtede ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal] vægtede
ADD/100dyr/dag).
Bemærk, at disse tal er opgjort pr. [dato].
Vi følger forbruget nøje
Det sidste årti har vi i Fødevarestyrelsen samarbejdet med svinebranchen for at reducere forbruget af
antibiotika. Det er landmænd, som dig, der gør sådan en reduktion mulig. Som del af vores indsats følger vi
antibiotikaforbruget ekstra nøje i de kommende måneder. Vi sender også et brev til dyrlægerne med en
opfordring til at have ekstra fokus på gode vaner omkring brug af antibiotika.
Når vi har data klar for juli, august og september 2020 sender vi dig et nyt brev. Her kan du se, om dit
forbrug er steget, faldet eller uændret sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.
Lige nu er derfor et godt tidspunkt at arbejde med mulighederne for at sætte dit forbrug ned. Du vil om få
måneder kunne se effekten, når du modtager et brev med dit antibiotikaforbrug i tredje kvartal 2020.
Gode vaner kan give resultater
Dine kollegaer, som ligger under landsgennemsnittet for brug af antibiotika beviser, at det kan lade sig gøre
at bruge mindre antibiotika. Gode vaner er tit vejen til et lavere antibiotikaforbrug. Forklaringen på, at nogle
af dine kollegaer bruger mindre antibiotika end dig er formentlig, at de har tilegnet sig flere af de gode vaner,
som du kan se i boksen herunder. Vanerne er listet i vilkårlig rækkefølge:
DE GODE VANER
• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
• Jeg holder god hygiejne i staldene
• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
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Små ændringer kan have stor effekt
Vælg 2-3 af de gode vaner, du vil arbejde med i de kommende måneder, og se resultatet. Vi har vedlagt
listen ovenfor som et bilag, så den er lige til at printe ud og hænge op fx på medicinskabet. Brug boksene til
at sætte kryds ved det, I allerede gør, og sæt ring om de vaner, I vil have fokus på de kommende tre måneder.
Del gerne jeres erfaringer med andre landmænd.
Vi glæder os til at se resultatet af din indsats i den kommende tid.
Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev
Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af
antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75% af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug
bliver brugt i svinestaldene. De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke
forbruget, men vi skal endnu længere ned. Den udvikling forsøger vi at understøtte i Fødevarestyrelsen.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsatsforlavere-antibiotikaforbrug.aspx
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DE GODE VANER
Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for
antibiotika
Jeg holder god hygiejne i staldene
Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
Andet____________________________________
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[landmand]

Dato: [dato]

FÆLLES INDSATS FOR LAVERE ANTIBIOTIKAFORBRUG
Kære [landmand]
Vi har opgjort dit forbrug af antibiotika i tredje kvartal 2019 til [dyregruppe] på din besætning på CHRnummer [Chrnr og adresse].
Vi kan se, at du ligger under landsgennemsnittet for brug af antibiotika til behandling af denne dyregruppe.
Det vil vi gerne sige tak for.
Det er vigtigt, at du fastholder et lavt forbrug af antibiotika. Det giver dig og andre landmænd mulighed for
at behandle større sygdomsudbrud. Din adfærd er afgørende for om det er muligt for dig og andre landmænd
at klare en svær situation uden stigning i antibiotikaforbruget.
I perioden den 1. juli til den 30. september 2019 behandlede du [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal]
vægtede ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal] vægtede
ADD/100dyr/dag).
Bemærk, at disse tal er opgjort pr. [dato].
Vi følger forbruget nøje
Det sidste årti har vi i Fødevarestyrelsen samarbejdet med svinebranchen for at reducere forbruget af
antibiotika. Det er landmænd, som dig, der gør sådan en reduktion mulig. Som del af vores indsats følger vi
antibiotikaforbruget ekstra nøje i de kommende måneder. Vi sender også et brev til dyrlægerne med en
opfordring til at have ekstra fokus på gode vaner omkring brug af antibiotika.
Når vi har data klar for juli, august og september 2020 sender vi dig et nyt brev. Her kan du se, om dit
forbrug er steget, faldet eller uændret sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.
Lige nu er derfor et godt tidspunkt at undersøge mulighederne for at sætte dit forbrug ned. Du vil om få
måneder kunne se effekten, når du modtager et brev med dit antibiotikaforbrug i tredje kvartal 2020.
Hold fast i de gode vaner
Du har bevist, at det kan lade sig gøre at bruge mindre antibiotika end landsgennemsnittet. Når landmænd,
som dig bruger mindre antibiotika, er det tit, fordi man har tilegnet sig gode vaner, som understøtter et
mindre forbrug. Tag et kig på nedenstående liste og tænk over, hvilke af disse vaner, du allerede har indført i
din produktion. Vanerne er listet i vilkårlig rækkefølge:
DE GODE VANER
• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
• Jeg holder god hygiejne i staldene
• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
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Kan du genkende flere af disse gode vaner, er det formentlig grunden til, at du ligger lavere end det
gennemsnitlige forbrug.
Prøv at komme endnu længere ned.
Vælg 2-3 af de gode vaner, du vil arbejde med i de kommende måneder, og se resultatet. Vi har vedlagt
listen ovenfor som et bilag, så den er lige til at printe ud og hænge op fx på medicinskabet. Brug boksene til
at sætte kryds ved det, I allerede gør, og sæt ring om de vaner, I vil have fokus på de kommende tre måneder.
Del gerne jeres erfaringer med andre landmænd.
Vi glæder os til at se resultatet af din indsats i den kommende tid.
Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev
Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af
antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75% af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug
bliver brugt i svinestaldene. De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke
forbruget, men vi skal endnu længere ned. Den udvikling forsøger vi at understøtte i Fødevarestyrelsen.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsatsforlavere- antibiotikaforbrug.aspx
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DE GODE VANER
Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for
antibiotika
Jeg holder god hygiejne i staldene
Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
Andet____________________________________
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[Dyrlæge]
Kære [Dyrlæge]
Fødevarestyrelsen har iværksat et nyt initiativ ”Fælles indsats for lavere antibiotikaforbrug”, som vi vil
opfordre dig til at støtte op om.
I denne måned sender vi et brev ud til alle de danske svinelandmænd med sundhedsrådgivningsaftale, som
ligger på eller under grænseværdien for ADD af antibiotika i Gult kort i tredje kvartal 2019. Vi sender to
forskellige breve ud. Det ene sendes til de landmænd, som ligger under landsgennemsnittet, mens det andet
sendes til dem, som ligger på eller over landsgennemsnittet. Begge breve indeholder information om
landmændenes antibiotikaforbrug i tredje kvartal af 2019 sammenholdt med landsgennemsnittet. Vi benytter
tredje kvartal 2019, fordi vi ønsker at sammenligne med tredje kvartal 2020.
Brevene er ment som inspiration til ”gode vaner” med henblik på at støtte landmændene i at skære ned på
forbruget af antibiotika i produktionen. Vi har vedlagt eksempler på de to breve, så du har mulighed for at
orientere dig i dem.
Du kan gøre en vigtig forskel
Som dyrlæge har du veterinærfaglig viden om, hvordan man bedst behandler med antibiotika, herunder
hvornår landmanden kan forebygge sygdom, og dermed undgå eller begrænse antibiotikabehandlingen.
I kraft af, at du har XX sundhedsrådgivningsaftaler med svinelandmænd, har du direkte indflydelse på
produktionen af cirka XX grise 1som ender på middagsbordene rundt om i verden og i Danmark. Du er
derfor i høj grad med til at forebygge resistens hver eneste gang, du rådgiver dine landmænd om, hvordan de
kan sænke deres antibiotikaforbrug.
Vi håber, at du fortsat vil blive ved med at tage ansvar og vil være med til at nedbringe antibiotikaforbruget i
de danske svinebestande ved at rådgive landmanden om de gode alternativer.
Vi følger forbruget nøje
Som nævnt følger vi forbruget ekstra nøje her i tredje kvartal 2020 og vi følger op med et brev i
sensommeren, hvor den enkelte landmand vil blive informeret om resultatet for tredje kvartal. Dette vil give
landmændene mulighed for at se udviklingen i deres antibiotikaforbrug ift. landsgennemsnittet. Vi sørger
selvfølgelig for at informere dig herom også.
Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev
Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af
antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75% af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug
bliver brugt i svinestaldene. De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke
forbruget, men vi skal endnu længere ned. Den udvikling forsøger vi at understøtte i Fødevarestyrelsen.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsatsforlavere-antibiotikaforbrug.aspx

1

Tallet er baseret på oplysninger fra CHR.
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Per Rahbek
Pedersmindevej 23
8600 Silkeborg

Dato: 30. oktober 2020

FÆLLES INDSATS FOR LAVERE ANTIBIOTIKAFORBRUG
Kære Per Rahbek
I slutningen af juli 2020 modtog du et brev fra Fødevarestyrelsen, hvor vi havde opgjort dit forbrug af antibiotika til
slagtesvin på din besætning på CHR-nummer 23456, Pedersmindevej 23, 8600 Silkeborg.
Dit antibiotikaforbrug i 2019 og 2020
I perioden den 1. juli til den 30. september 2019 behandlede du 2 dyr ud af 100 dyr hver dag (2,41 vægtede
ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet 2 dyr ud af 100 dyr hver dag (1,94 vægtede ADD/100dyr/dag).
I perioden den 1. juli til den 30. september 2020 behandlede du 3 dyr ud af 100 dyr hver dag (3,27 vægtede
ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet 2 dyr ud af 100 dyr hver dag (1,94 vægtede ADD/100dyr/dag).
Du har i tredje kvartal 2020 behandlet 1 flere dyr ud af 100 dyr hver dag end samme periode sidste år. Bemærk,
at tallene for tredje kvartal 2020 er opgjort pr. 30. oktober 2020.
Du ligger desværre over landsgennemsnittet for tredje kvartal. Det kan der være mange årsager til. Vi håber, du vil
benytte lejligheden til at overveje om du har mulighed for at nedbringe dit antibiotikaforbrug fremadrettet.
Gode vaner kan give resultater
I brevet fra juli vedlagde vi en liste med gode vaner listet i vilkårlig rækkefølge. Vi opfordrede til, at du valgte 2-3
af de gode vaner, du skulle arbejde med i de kommende måneder, og se resultatet.
Dit resultat afspejler din arbejdsindsats.
Vi opfordrer dig til at holde fast i de gode vaner og i fremtiden udvide fokus til andre og flere af de gode vaner.
DE GODE VANER
• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
• Jeg holder god hygiejne i staldene
• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
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Små ændringer kan have stor effekt
Vi har igen vedlagt listen ovenfor som et bilag, så den er lige til at printe ud og hænge op fx på medicinskabet.
Brug boksene til at sætte kryds ved det, I allerede gør, og sæt ring om de vaner, I vil have fokus på de kommende
tre måneder. Del gerne jeres erfaringer med andre landmænd. Det gør det nemmere at tage et fælles ansvar.
Det er vigtigt, at du gør en indsats for et lavt forbrug af antibiotika. Det giver dig og andre landmænd mulighed
for at behandle større sygdomsudbrud. Din adfærd er afgørende for om det er muligt for dig og andre landmænd at
klare en svær situation uden stigning i antibiotikaforbruget.
Vi følger forbruget nøje
Det sidste årti har vi i Fødevarestyrelsen samarbejdet med svinebranchen for at reducere forbruget af antibiotika.
Det er landmænd, som dig, der gør sådan en reduktion mulig. Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant
op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75 % af
Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug bliver brugt i svinestaldene.
De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke forbruget, men vi skal endnu længere
ned. Derfor er der sat en ny målsætning frem til 2022 på en 8 % reduktion i antibiotika til svin. I 2020 har EU også
sat ekstra fokus på antibiotikaforbrug til produktionsdyr med et 2030-mål for salg af antibiotika. Det forsøger vi at
understøtte i Fødevarestyrelsen.
Vi ved, at al brug af antibiotika til mennesker og dyr kan føre til flere resistente bakterier. Når det handler om
antibiotikaforbrug til svin, er vi særligt opmærksomme på forekomst af resistens hos sygdomsfremkaldende
bakterier, der har betydning for menneskers sundhed, eksempelvis Salmonella bakterier. Vores langsigtede mål er,
at vi har effektive antibiotikabehandlinger til mennesker også i de kommende generationer.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-forlavere-antibiotikaforbrug.aspx

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
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DE GODE VANER
 Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
 Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
 Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
 Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
 Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
 Jeg holder god hygiejne i staldene
 Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
 Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding

 Andet____________________________________
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FÆLLES INDSATS FOR LAVERE ANTIBIOTIKAFORBRUG
Kære Per Rahbek
I slutningen af juli 2020 modtog du et brev fra Fødevarestyrelsen, hvor vi havde opgjort dit forbrug af antibiotika til
fravænningsgrise på din besætning på CHR-nummer 12345, Pedersmindevej 23, 8600 Silkeborg.
Dit antibiotikaforbrug i 2019 og 2020
I perioden den 1. juli til den 30. september 2019 behandlede du 8 dyr ud af 100 dyr hver dag (7,75 vægtede
ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet 9 dyr ud af 100 dyr hver dag (9,35 vægtede ADD/100dyr/dag).
I perioden den 1. juli til den 30. september 2020 behandlede du 4 dyr ud af 100 dyr hver dag (4,33 vægtede
ADD/100dyr/dag).
I samme periode var landsgennemsnittet 10 dyr ud af 100 dyr hver dag (9,54 vægtede ADD/100dyr/dag).
Du har i tredje kvartal 2020 behandlet 3 færre dyr ud af 100 dyr hver dag end samme periode sidste år. Bemærk,
at tallene for tredje kvartal 2020 er opgjort pr. 30. oktober 2020.
Du skal have stor ros for, at du nu ligger under landsgennemsnittet for tredje kvartal for det gør en stor forskel. Vi
håber, du vil fortsætte de gode vaner fremadrettet.
Hold fast i de gode vaner
Når landmænd, som dig bruger mindre antibiotika, er det tit, fordi man har tilegnet sig gode vaner, som understøtter
et mindre forbrug.
I brevet fra juli vedlagde vi en liste med gode vaner listet i vilkårlig rækkefølge. Vi opfordrede til, at du valgte 2-3
af de gode vaner, du skulle arbejde med i de kommende måneder, og se resultatet.
Dit resultat afspejler din arbejdsindsats.
Vi opfordrer dig til at holde fast i de gode vaner og i fremtiden udvide fokus til andre og flere af de gode vaner.
DE GODE VANER
• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
• Jeg holder god hygiejne i staldene
• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding
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Små ændringer kan have stor effekt
Vi har tilladt os at vedlægge listen med de gode vaner ovenfor som et bilag, så den er lige til at printe ud og hænge
op fx på medicinskabet. Brug boksene til at sætte kryds ved det, I allerede gør, og sæt ring om de vaner, I vil have
fokus på de kommende tre måneder. Med en fælles indsats kan I komme endnu længere ned.
Del også meget gerne jeres erfaringer med andre landmænd, det gør det nemmere at tage et fælles ansvar.
Det er vigtigt, at du fastholder et lavt forbrug af antibiotika. Det giver dig og andre landmænd mulighed for at
behandle større sygdomsudbrud. Din adfærd er afgørende for om det er muligt for dig og andre landmænd at klare
en svær situation uden stigning i antibiotikaforbruget.
Vi følger forbruget nøje
Det sidste årti har vi i Fødevarestyrelsen samarbejdet med svinebranchen for at reducere forbruget af antibiotika.
Det er landmænd, som dig, der gør sådan en reduktion mulig. Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant
op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75 % af
Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug bliver brugt i svinestaldene.
De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke forbruget, men vi skal endnu længere
ned. Derfor er der sat en ny målsætning frem til 2022 på en 8 % reduktion i antibiotika til svin. I 2020 har EU også
sat ekstra fokus på antibiotikaforbrug til produktionsdyr med et 2030-mål for salg af antibiotika. Det forsøger vi at
understøtte i Fødevarestyrelsen.
Vi ved, at al brug af antibiotika til mennesker og dyr kan føre til flere resistente bakterier. Når det handler om
antibiotikaforbrug til svin, er vi særligt opmærksomme på forekomst af resistens hos sygdomsfremkaldende
bakterier, der har betydning for menneskers sundhed, eksempelvis Salmonella bakterier. Vores langsigtede mål er,
at vi har effektive antibiotikabehandlinger til mennesker også i de kommende generationer.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-forlavere-antibiotikaforbrug.aspx
Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
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DE GODE VANER
 Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen
 Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning
 Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken
 Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom
 Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika
 Jeg holder god hygiejne i staldene
 Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top
 Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding

 Andet____________________________________
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Kære Per Rahbek
I slutningen af juli 2020 modtog du et brev fra Fødevarestyrelsen med en opfordring til at støtte op om det nye
initiativ ”Fælles indsats for lavere antibiotikaforbrug”.
Samtidig sendte vi et brev ud til alle de danske svinelandmænd med sundhedsrådgivningsaftale, som lå på eller
under grænseværdien for ADD af antibiotika i Gult kort. Vi sendte to forskellige breve ud. Et til de landmænd, som
lå under landsgennemsnittet, og et til dem som lå på eller over landsgennemsnittet.
Begge breve indeholdte information om landmændenes antibiotikaforbrug i tredje kvartal af 2019 sammenholdt
med landsgennemsnittet. Brevene var ment som inspiration til ”gode vaner” med henblik på at støtte landmændene
i at skære ned på forbruget af antibiotika i produktionen.
Vi har nu opgørelserne klar for antibiotikaforbruget for tredje kvartal 2020.
Resultatet fra tredje kvartal 2020
Vi har opgjort antibiotikaforbruget på landsplan for tredje kvartal i 2020 og sammenholdt det med forbruget i tredje
kvartal 2019.
Forbruget hos søer opgjort i ADD/100dyr/dag
Forbruget hos smågrise opgjort i ADD/100dyr/dag
Forbruget hos slagtesvin opgjort i ADD/100dyr/dag

3. kvartal 2019
2,26
9,35
1,94

3. kvartal 2020
2,34
9,54
1,94

Du er en vigtig ressource
Som dyrlæge har du veterinærfaglig viden om, hvordan man bedst behandler med antibiotika, herunder hvornår
landmanden kan forebygge sygdom og dermed undgå eller begrænse antibiotikabehandlingen.
I kraft af, at du har 2 sundhedsrådgivningsaftaler med svinelandmænd, har du direkte indflydelse på produktionen
af ca. 2.778 grise [1], som ender på middagsbordene i Danmark og resten af verden. Du er derfor i høj grad
med til at forebygge resistens hver eneste gang, du rådgiver dine landmænd om, hvordan de kan sænke deres
antibiotikaforbrug.
Vi håber derfor, at du fortsat vil blive ved med at tage ansvar og bidrage til at nedbringe antibiotikaforbruget i de
danske svinebestande ved at rådgive landmanden om de gode alternativer.
Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen
Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev
Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af antibiotika
til svin. Det har stor betydning, når ca. 75 % af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug bliver brugt i
svinestaldene.
[1] Tallet er baseret på oplysninger fra CHR.
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De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke forbruget, men vi skal endnu længere
ned. Derfor er der sat en ny målsætning frem til 2022 på en 8 % reduktion i antibiotika til svin. Det forsøger vi at
understøtte i Fødevarestyrelsen.
I 2020 har EU også sat ekstra fokus på antibiotikaforbrug til produktionsdyr. Kommissionen præsenterede i foråret
en Jord til bord-Strategi for udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem med tiltag inden for klima, miljø og
natur, der følger op på FN’s bæredygtighedsmål. I strategien sættes der 2030-mål for reduktion af brugen af
pesticider, gødning og antibiotika.
Vi ved, at al brug af antibiotika til mennesker og dyr kan føre til flere resistente bakterier. Når det handler om
antibiotikaforbrug til svin, er vi særligt opmærksomme på forekomst af resistens hos sygdomsfremkaldende
bakterier, der har betydning for menneskers sundhed, eksempelvis Salmonella bakterier. Vores langsigtede mål er,
at vi har effektive antibiotikabehandlinger til mennesker også i de kommende generationer.
Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-forlavere-antibiotikaforbrug.aspx
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Kvalitativ evaluering af FVST kampagne med breve der skal motivere svineproducenter til at
bruge mindre antibiotika.

Tabel 1 Interviewguide
Tema: Motivation
1. Fødevarestyrelsen sendte et par breve til
dig omkring dit antibiotikaforbrug sidste
sommer og efterår.
1.1.
Har du læst de to breve
omkring behovet for at sænke
antibiotikaforbruget i
svineproduktionen fra
fødevarestyrelsen?
1.2.
Hvis ja:
Kan du huske hvad der stod i dem?
(evt. repetere for ham: Det første
handlede om xx… og det andet var en
opfølgning på nr 1 og handlede om
xx. Begge breve var rettet præcis til
din bedrift og havde referencer til
jeres konkrete forbrug af antibiotika)
1.3.
Kan du huske hvordan du
reagerede på dem?
1.4.
Hvis nej:
Hop videre til Tema:
Antibiotikaforbrug/Erfaringer og
forståelser af FVST (spørgsmål 6 til 8)
og derefter Tema: Samarbejde med
dyrlægen (spørgsmål 3 til 5).

2. Kunne du bruge det til noget?
2.1. Hvordan?
2.2. Var der noget specielt i brevene der
var interessant – information om
1
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resultater eller liste med tiltag? (evt.
læs/vis information og liste med
tiltag)

Tema: Samarbejde med dyrlægen

3. Har I talt med jeres dyrlæge om, at
han/hun også har modtaget et brev fra
Fvst i forbindelse med denne kampagne?
4. Har din besætningsdyrlæge haft større
fokus på at reducere antibiotikaforbruget
i denne periode end han plejer?
5. Hvad rolle spiller samarbejdet med
dyrlægen?

Tema: Antibiotikaforbrug/Erfaringer og
forståelser af FVST
6. Hvad tænker du om at FVST bruger den
her type kampagner for at motivere jer til

2
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at sænke /holde fokus på forbruget af
antibiotika?
7. Hvad tænker du mere generelt omkring
at FVST ønsker at reducere
antibiotikaforbruget i Dansk
svineproduktion?
7.1. Jeg tænker fx på at de registrer al
forbruget i Vetstat (hvad tænker du
om det) – og Gult Kort ordningen –
hvad tænker du om det (de blander
sig med jeres antibiotikaforbrug)?
8. Har du andre erfaringer med FVST du vil
nævne?
Tema: Benchmarking
9. Hvad vil typisk motivere dig til at lave
ændringer i din besætning når det gælder
om at sænke forbruget af antibiotika?
10. Hvad siger du til at dit antibiotikaforbrug
bliver benchmarket op mod andre
bedrifters forbrug?
10.1.
Motiverer det dig at blive
sammenlignet med andre?

Afslutning
11. Har du nogen forslag til hvad
fødevarestyrelsen kunne gøre for at
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motivere dig til at lave ændringer på din
gård?
Er det noget du gerne vil siger inden vi
afslutter?
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