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Fødevarestyrelsen 

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgiv-

ning m.v. (j.nr. 2013-15-2301-01204/ARP/HETA) 

 

 

 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har haft ovenstående ud-

kast til bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne vedrører omlægning af 

rådgivningsbesøg til statusbesøg for kvæg, fokuseret rådgivning om dyrevel-

færd i sundhedsrådgivningen for kvæg og svin, bortfald af dyrlægens pligt til 

at opbevare oversigt over landmandens medicinoptegnelser, ændring af tids-

punktet for optælling af skuldersår hos søer samt ændring i fortegnelsen over 

tilladte magistrelle lægemidler. 

Det er vores opfattelse, at ændringerne lever op til intensionerne med de be-

slutninger, der ligger til grund for ændringerne, og at de er konsekvent im-

plementeret. 

Med hensyn til tidspunktet for optælling af skuldersår hos søer dækker dette 

nu 2/3 af det kvartal (juli-kvartal), hvor tidligere opgørelser har vist, at slagte-

prævalensen af skuldertrykninger almindeligvis er højest.  

Som uddybet i tidligere høringssvar (af 22. november 2012) er det fortsat vo-

res opfattelse, at værdien af optællingen kan øges betydeligt ved desuden at: 

1) indberette antal søer med ingen eller små skuldersår i henholdsvis farestal-

den og sygestier, så det er muligt at kvalitetstjekke data; 2) stille krav om, at 

optællingen af skuldersår hos søer i sygestier skal ske efter optællingen af søer 

med skuldersår i farestalden, og at der anvendes et måleredskab til måling af 

sårenes størrelse, der dels har en tydelig måleskala og dels ikke er fremstillet 

af et eftergiveligt materiale, da dette vil sikre troværdigheden af data; 3) op-

sætte kriterier på forhånd for hvilken forekomst af skuldersår, der bør føre til 

iværksættelse af handlingsplanen, så beslutningen træffes på et objektivt 

grundlag; 4) lade en mindre gruppe trænede observatører foretage sideløben-

de optællinger i udvalgte besætninger på tværs af dyrlæger, så der i opgørel-

sen kan korrigeres statistisk for niveauforskelle mellem dyrlægernes bedøm-

melser.  

Høringssvaret er forestået af temakoordinator for bæredygtig husdyrproduk-

tion, seniorforsker Karin Hjelholt Jensen med faglige bidrag fra seniorforsker 



 

 

    

Side 2/2 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Steen Henrik Møller, seniorforsker Birthe Marie Damgaard, akademisk med-

arbejder Torben Werner Bennedsgaard og akademisk medarbejder Anne 

Margrethe Braad Kudahl, alle fra Institut for Husdyrvidenskab.  

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
 


