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Vejledning om behandling af kælegrise og hobbyhøns i
dyrlægepraksis
På baggrund af flere medlemmers ønske, har Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet
nærværende vejledning til brug i praksis. Den enkelte dyrlæge bærer dog altid det endelige ansvar
for at holde sig opdateret vedrørende lovgivningen og evt. ændringer, der måtte vedrøre dette.
Det påhviler i øvrigt ejeren af dyret/dyrene at sætte sig ind i gældende regler på området.
1. Kælegrise
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en folder, der beskriver, hvilke regler der gælder for hold af
kælegris. Den kan du som dyrlæge med rette henvise dyreejere til, inden de anskaffer sig en
kælegris, eller hvis de henvender sig med spørgsmål til klinikken efter anskaffelsen.
Vejledningen findes her https://bit.ly/2Wup1pp
Bl.a. er det i vejledningen anført, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at holde kælegris i
byzoner, at alle kælegrise skal registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), særlige krav
til indhegning og en forklaring af forbud mod at fodre grisene med køkkenaffald.
Ud over de i vejledningen nævnte krav, skal dyreejeren også have et medicinhåndteringskursus,
såfremt dyret skal modtage medicinsk behandling af dyrejeren.
Som dyrlæge skal du forholde dig til en kælegris som til ethvert andet produktionsdyr. Dvs. at du
ved behandling, ordinering og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyret skal føre
optegnelser, udlevere en skriftlig anvisning, som angivet i §39 stk. 2 og stk. 3, og indberette til
VetStat i overensstemmelse med § 40 og § 41 i Bekendtgørelse nr. 1647 af 18.december 2018 om
dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr https://bit.ly/2M1DV4L
(Dyrlægebekendtgørelsen).
Du kan læse mere om de generelle krav i bekendtgørelsen samt væsentlige udpluk derfra i denne
vejledning kap 3.
2. Hobbyhøns
Ejere af hobbyhønsehold skal ikke registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), hvis der
produceres æg, der alene anvendes i egen husholdning, eller hvis der er tale om slagtekyllinger, der
ikke leveres til fjerkræslagteri. Reglerne fremgår af Fødevarestyrelsen guide her:
https://bit.ly/2Tcattl. Her finder du også generelle råd vedrørende hold af høns og andre nyttige
links til gavn for dyreejerne.
Høns, inkl. hobbyhøns, betragtes dog som produktionsdyr (jf. § 2 i Dyrlægebekendtgørelsen) og i
forhold til medicinsk behandling af hobbyhøns er det altså afgørende for dyrlægen at vide, om der
er tale om en besætning, hvor der er aftagere uden for privaten, eller de leveres til slagteri, da
dette kræver registrering i CHR som vanligt for produktionsdyr (se ovenfor). For de hønsehold,
der ikke leverer æg til andre end eget forbrug eller dyr til slagteri og derfor ikke er anført i CHRregistret, er dyrlægen dog stadig forpligtet til at indberette til VetStat senest den 10. i
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efterfølgende måned, når der udskrives receptpligtige lægemidler til behandling af dyrene som
anført i § 40 i Dyrlægebekendtgørelsen. I disse tilfælde anfører dyrlægen blot 999999 (seks nitaller) i stedet for CHR-nummer. Dyrlægen skal føre optegnelser og udlevere en anvisning til
dyreejere på lige for med for kælegrise og som angivet i § 39.
Da høns er defineret som produktionsdyr, skal dyreejeren have et medicinhåndteringskursus,
såfremt dyret skal modtage medicinsk behandling af dyrejeren.
3. Generelle regler for receptpligtige lægemidler til fødevareproducerende dyr
Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr, men findes
der ikke et lægemiddel, som er godkendt til markedsføring, kan dyrlægen undtagelsesvist under sit
direkte personlige ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende,
udlevere eller ordinere lægemidler iflg. kaskadereglen (§ 4 i Dyrlægebekendtgørelsen). Til
behandling af fødevareproducerende dyr er det en betingelse for at anvende reglen i § 4, at der er
fastsat en MRL-værdi, og at dyrlægen fastsætter en passende tilbageholdelsestid. Såfremt der ikke
er angivet tilbageholdelsestid på produktet, sættes tilbageholdelsestiden til mindst 28 døgn før
slagtning og 7 døgn for æg.
Iværksættelse af behandling til fødevareproducerende dyr som kælegrise og hobbyhøns
forudsætter, at dyrene er klinisk syge eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms
inkubationsfase.
I besætninger, som ikke er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning (og i svinebesætninger med
basisaftale), må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 5
dage til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i
besætningen selv har diagnosticeret hos følgende produktionsdyr (uddrag fra bekendtgørelsen):
1) Enkeltdyr, undtagen køer, under forudsætning af, at dyrlægen selv har indledt behandlingen af
hvert enkelt dyr, og
2) En gruppe af svin, fjerkræ og fjervildt.
For at dyreejeren må fortsætte behandlingen, kræves der et medicinhåndteringskursus, da såvel
grise som høns er defineret som produktionsdyr, jf. Dyreejerbekendtgørelsen.
Er der tale om antiparasitære midler, må dyrlægen udlevere lægemidler til én behandling til det eller
de dyr, for hvilke dyrlægen har stillet en diagnose. I helt særlige tilfælde kan dyrlægen, hvor der er
en veterinærfaglig begrundelse herfor, anvende, udlevere eller ordinere uden forudgående
konstateret parasitbelastning. Dyrlægen skal i disse tilfælde føre optegnelser, der begrunder
anvendelsen, udleveringen eller ordineringen.
Eventuelle spørgsmål af fortolkningsmæssig karakter i øvrigt, bedes rettet til Fødevarestyrelsen
https://bit.ly/2c8VES9 mandag-torsdag 9-16 , fredag 9-15.
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