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Veterinærforlig III 

Den 13. dec. 2017 blev der lavet en politisk 

aftale om veterinærforlig III, som skal gælde for 

perioden 2018-2021. Veterinærforlig III træder 

dog først i kraft, når den er præciseret i en 

bekendtgørelse, så vi kender ikke tidshorisonten 

endnu.  

 

De vigtigste ændringer for dig bliver:  

  
- Rådgivningskategorierne fjernes, så I alle 

kommer i ’almindelig rådgivning’. Det 

betyder i praksis, at antal rådgivningsbesøg 

ikke øges i tilfælde af gult kort eller anden 

bøde/straf.  

- Det bliver muligt at indgå en 

sundhedsrådgivningsaftale pr. landmand 

uanset antallet af ejendomme. 

Medicinopgørelsesprogrammet vetstat 

bliver moderniseret, så jer med flere 

besætninger kan håndterer alle jeres 

besætninger i et samlet medicin regnskab.  

- Autorisationen for at du må behandle 

mælkefeber og efterbyrd fjernes, så du ikke 

længere skal bestå et teoretisk og praktisk 

kursus. Fremadrettet bliver uddannelse i at 

behandle med kalk inkluderet i det almene 

medicinhåndteringskursus. 

- Det bliver muligt at få udleveret afmålte 

mængder medicin fra jeres dyrlæger, så I 

ikke ligger inde med resten af flasken efter 

endt behandling af koen/kalven.    

- Der kommer ikke yderligere krav til 

velfærdsbesøg eller indeks, da det vurderes  

 

 

- at, I gør et godt stykke arbejde i forhold til 

dyrevelfærd ☺ 

I LVK er vi godt tilfredse med de ændringer, der 

løbende vil komme i 2018-2021 i forbindelse 

med implementering af veterinærforlig III. 
  

Nye salmonella regler 

Fra 1. januar 2018 kommer der en ny 

bekendtgørelse om salmonella. Rød og Grøn 

zone ophæves, så status 1 besætninger nu kan 

handle/flytte dyr over hele Danmark.   

For jer i salmonella status 2 gælder der:  
- Du kan ikke længere sælge dyr til levebrug 

fra niveau 2 besætninger i Danmark.  

- Det første år efter niveau 1 er opnået 

fortsætter kravet om statusblodprøver (8 

prøver af de yngste kalve over 3 måneder). 

En positiv statusblodprøve vil medføre skift 

til niveau 2, men der vil ikke være krav om 

gødningsprøver. Hvis du ønsker at sælge dyr 

over 6 måneder til levebrug, så skal du 

fortsætte kvartalsblodprøverne i 2 år efter 

niveauskifte.  

- Fra 1. januar 2020 bliver alle niveau 2 

besætninger pålagt særslagtning, hvor der 

pålægges et gebyr. 

- Hvis du har været i niveau 2 eller 3 i mere 

end to år, så bliver du pålagt et tvunget 

kontrolbesøg fra fødevarestyrelsen, hvor 

dine handlingsplaner for salmonella bliver 

gennemgået og der følges op på, om du  
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- efterlever disse handlingsplaner. Du skal selv 

betale for dette besøg, som forventes at 

tage ca. 3,5 time og dermed kan du forvente 

en pris på ca. 11.400 kr. for et kontrol besøg.   

- Du vil opleve, at kravene til 

handlingsplanerne for salmonella bliver 

skærpet, så det er en god ide at få dem 

tjekket handlingsplanerne igennem med din 

dyrlæge og fuldt op på dem løbende.  

- Besætninger ryger straks tilbage til kravet 

om blodprøver og konsekvensen med 

gødningsprøver i tilfælde af positive prøver, 

hvis man har været i status 1 i mindre end 

24 mdr.  

Hvis du bliver nysmittet gælder der:  

 
- Hvis din besætning der har været i niveau 1 i 

min 24 mdr. vil den blive betegnet som 

nysmittet ved positive salmonella prøver.    

- Hvis du har en nysmittet besætning, så går 

der 12 mdr. inden der er krav om udtagning 

af statusblodprøver (8 prøver af de yngste 

kalve over 3 måneder). En positiv blodprøve 

de første 12 mdr. udløser ikke krav om 

gødningsprøver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bekendtgørelse for 

krydsoverensstemmelse  

Den nye bekendtgørelse for 

krydsoverensstemmelse vil reducere den 

nuværende bagatelgrænse på 3 pct. til 1 pct. for 

besætninger over 30 dyr.  

Det betyder i praksis, at hvis du producerer 100 

dyr på din bedrift, så får du trukket i din ha-støtte  

ved fejl på kun et dyr. Producerer du 1.000 dyr, 

trækkes du i støtten ved fejl på 10 dyr.  

Fejlene opstår typisk ved fejl i indberetning eller 

manglende øremærker. Fristen for indberetning 

af jeres kalve er 7 dage, fra dyrene er indgået, 

døde, flyttet, solgt eller sendt til slagtning. Husk 

derudover at påføre det rigtige køn på dyrene.   

 
 

 
Med venlig hilsen 
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