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Vedr. høring om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella hos kvæg m.m. 

(kvægbekendtgørelsen) (J.nr. 2020-28-31-00187) 

 

Fødevarestyrelsen har den 19. april 2021 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om 

bekæmpelse af salmonella hos kvæg m.m. (Kvægbekendtgørelsen) i høring. Ændringerne er en 

udmøntning af en række initiativer i den nye handlingsplan for bekæmpelse af Salmonella 

Dublin i kvægproduktionen. Formålet med indsatsen er at bekæmpe Salmonella Dublin i 

kvægbesætninger, og derigennem nedbringe de erhvervsøkonomiske omkostninger ved smitte 

med Salmonella Dublin og sikre fødevaresikkerheden, så antallet af humane tilfælde med 

Salmonella Dublin holdes på et lavt niveau. 

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) finder indledningsvist forslaget til ny bekendtgørelse 

godt gennemarbejdet.  
Dog mener DDD, det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er motivationsfaktorer for landmanden, 

jf. DDDs brev til Fødevarestyrelsen af 6. august 2020. DDD beklager igen, at Fødevarestyrelsen 
ikke har fundet det muligt at indføre incitamentsfremmende gebyrer på mælk eller kød, da 
DDD mener, gebyrer kunne være kraftigt medvirkende til hurtigere at få færre positive dyr og 
besætninger, og dermed nå målene.  
DDD har nedenstående kommentarer til bilagene til bekendtgørelsen: 

Ad bilag 1 

17) Kvieejendomme, der kun modtager dyr fra én anden ejendom (kvieopdræt), skal udtage otte 

blodprøver årligt. Prøverne skal udtages af kvier, der har været på ejendommen i mindst 3 uger 

og højst 2 måneder.  

18) Kvieejendomme, der modtager dyr fra flere forskellige ejendomme (kviehoteller), skal 

udtage otte blodprøver to gange årligt. Prøverne skal udtages af kvier, der har været på 

ejendommen i mindst 3 uger og højst 2 måneder. Blodprøverne skal tages med et interval på 

mindst 5 måneder og højst 8 måneder. 

DDDs kommentar: Hvordan skal den situation, hvor der indsættes kvier mellem 3 og 6 

måneder, håndteres?  DDD kunne foreslå at teste de yngste dyr over 3 måneder i stedet for at 

teste dyr over 6 måneder. (kvier defineres som hundyr over 6 måneder indtil kælvning)  
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Ad bilag 5  

8) Ved evalueringen af handlingsplanen hvert 6. måned som angivet i § 9, stk. 4, skal 

opfyldelsen af målene i nr. ?? vurderes og mulige årsager til evt. manglende målopfyldelse 

udpeges. Hvordan disse årsager håndteres fremover skal fremgå af en revideret version af 

handlingsplanen. 

DDDs kommentar: Her mener DDD, at det skal være en generel effektvurdering /nedgang i 

antallet af positive prøver. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Karin Larsen 

  


