
Veterinære minimumsbesøgsregler for svinebesætninger 

I praksis skal langt de fleste besætninger have en sundhedsrådgivningsaftale og lave 

egenkontrol. Besætninger over 300 søer, 6000 7-30 kgs grise og 3000 slagtesvin på 

stald skal have en sundhedsrådgivningsaftale uanset om de vil have medicin til 

rådighed eller ej.  

Besætninger under de ovenstående grænser skal også have en 

sundhedsrådgivningsaftale, hvis de vil have medicin til rådighed. Ellers er der ikke 

krav om sundhedsrådgivningsaftale, bortset fra kravet om et generelt årligt besøg i 

alle besætninger med erhvervsmæssigt dyrehold. 

Lidt firkantet kan man stille det op på følgende måde 

Hvis du har en ren slagtesvinebesætning, det vil sige ingen grise under 30 kg og 

ingen avlsdyr (søer, orner og polte), og du udelukkende skal have injektions 

medicin til rådighed mellem dyrlægebesøgene, så gælder følgende: 

 

 

 

 

Almindelig rådgivning injektionsmedicintilvalg

• Mindst 4 årlige besøg

• NB! Medicin kan kun ordineres til 63 dage!!!

Ekstra rådgivning med injektionsmedicintilvalg

• Mindst 6 årlige besøg

Skærpet rådgivning med 
injektionsmedicintilvalg

• Mindst 6 årlige besøg



 

Hvis du har en anden type af besætning end ren slagtesvin (so-, integreret-,  7-30 

kgs, 7-100 kgs besætning), og du udelukkende skal have injektionsmedicin til 

rådighed mellem dyrlægebesøgene, så gælder følgende: 

 

 

 

Hvis du har en ren slagtesvinebesætning, det vil sige ingen grise under 30 kg og 

ingen avlsdyr (søer, orner og polte), og du skal have vand og/eller fodermedicin til 

rådighed (og injektionsmedicin) mellem dyrlægebesøgene, så gælder følgende: 

 

Almindelig rådgivning 
injektionsmedicintilvalg

•Mindst 9 årlige besøg

Ekstra rådgivning med 
injektionsmedicintilvalg

•Mindst 12 årlige besøg

Skærpet rådgivning 
injektionsmedicintilvalg

•Mindst 12 årlige besøg



 

 

 

 

Hvis du har en anden type af besætning end ren slagtesvin (so-,  integreret-,  7-30 

kgs, 7-100 kgs besætning), og du skal have vand og/eller fodermedicin (og 

injektionsmedicin) til rådighed mellem dyrlægebesøgene, så gælder følgende: 

 

Almindelig rådgivning  vand/fodermedicintilvalg

• Minimum besøg hver 35 dag ( 12 årlige besøg)

• Krav om sokkeprøve eller lignende hver 12 måned til diagnose af 
diarre

Ekstra rådgivning med injektionsmedicintilvalg

• Minimum besøg hver 14 dage

• Krav om sokkeprøve eller lignende hver 8 måned til diagnose af 
diarre

Skærpet rådgivning med injektionsmedicintilvalg

• Minimum besøg hver 14 dage

• Krav om sokkeprøve eller lignende hver 4 måned til diagnose af 
diarre



 

 

Ved opstarten af en besætning placeres besætningen i ekstra rådgivning.   

Hvilken af de tre kategorier din besætning er placeret i, afhænger af, om du har fået 

bøde for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed og 

anvendelse af lægemidler. Ved en bøde flyttes besætningen til skærpet rådgivning i 

en periode. 

Medicinforbrug har også indflydelse idet besætninger med gult kort flyttes til 

skærpet rådgivning, og skal have besøg hver 14 dag, såfremt de anvender 

vand/fodermedicinering.  

For besætninger uden tilvalg af antibiotika, for eksempel mindre 

slagtesvinebesætninger uden behov for medicintilvalg eller økologiske besætninger, 

gælder særlige regler, som din dyrlæge kan informere dig om. 

Almindelig rådgivning vand/fodermedicintilvalg

• Minimum besøg hver 35 dag ( 12 årlige besøg)

• Krav om sokkeprøve eller lignende hver 12 måned til diagnose af 
diarre

Ekstra rådgivning vand/fodermedicintilvalg

• Minimum besøg hver 14 dage

• Krav om sokkeprøve eller lignendehver 8 måned til diagnose af 
diarre

Skærpet rådivning med vand/fodermedicintilvalg

• Minimum besøg hver 14 dage

• Krav om sokkeprøve eller lignende hver 4 måned til diagnose af 
diarre


