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J.nr. 2020-5358 

Den 31. marts 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 694 (MOF alm. del) stillet 

den 6. marts 2020 efter ønske fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 694 

”Mener ministeren, at besætningsdyrlæger, der kommer i svinebesætninger som led i 

sundhedsrådgivning betalt af den besætningsansvarlige, stilles i et dilemma omkring indberetning 

af forhold som f.eks. overtrædelse af regler om dyrevelfærd eller anmeldepligtige 

sygdomme, når dette kan have væsentlig betydning for svineproducenten, som står i 

et kundeforhold til besætningsdyrelægen?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som oplyser følgende: 

 

”Efter bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger1 påhviler der 

besætningsdyrlægen en række forpligtelser. Forpligtelserne omfatter blandt andet, at der på årsbasis 

skal gennemføres et bestemt antal rådgivningsbesøg, udarbejdes besøgsrapporter, herunder 

beskrivelse af indsatsområder om dyrevelfærd m.m.  

 

Dyrlæger har endvidere en række pligter i henhold til dyrlægeloven2 og dyreværnsloven3. Helt 

essentielt skal det sikres, at dyrlægegerning udøves på forsvarlig vis. Efter § 8, stk. 1, i dyrlægeloven 

påhviler det en dyrlæge at vise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin gerning. 

Endvidere skal en dyrlæge fx om nødvendigt rette henvendelse til rette myndighed, hvis dyrlægen fx 

får kendskab til, at dyrenes sundhed ikke tilgodeses4, eller at et dyr behandles uforsvarligt5. 

 

Disse forpligtelser påhviler enhver dyrlæge. De påhviler således også en dyrlæge, der har indgået en 

sundhedsrådgivningsaftale med en svineproducent. Tilsidesættelse af disse forpligtelser er strafpålagt. 

 

I forhold til anmeldepligtige sygdomme skal en dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen ved mistanke om 

eller påvisning af en anmeldepligtig sygdom6. Manglende overholdelse af anmeldepligten er ligeledes 

strafpålagt.  

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1243 af 26. november 2019 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger 
2 Lovbekendtgørelse nr. 40 af 15. januar 2020 af lov om dyrlæger 
3 Lovbekendtgørelse nr.20 af 11. januar 2018 af dyreværnsloven 
4 Jf. § 8, stk. 2 i dyrlægeloven 
5 Jf. § 20 i dyreværnsloven 
6 Bekendtgørelse nr. 1381 af 11. december 2019 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og 

anmeldelsespligt af sygdommene 
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Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 693 (MOF alm. del).” 

 

Jeg mener på den baggrund, at der i reglerne er stillet de fornødne krav til dyrlæger, der har indgået 

aftale om sundhedsrådgivning med en svineproducent. Jeg har bedt Fødevarestyrelsen snarest muligt 

iværksætte en øget kontrol med, at dyrlægerne efterkommer de krav, som er stillet til dem i reglerne. 

På baggrund af kontrolresultaterne vil jeg på et senere tidspunkt invitere til en drøftelse af, om der er 

behov for ændringer i regelgrundlag og kontrolindsats. 

 

 

 

Mogens Jensen / Hanne Larsen 

 


