
Medicin 

Hvad kan jeg og hvad må jeg? 

v/ Dyrlæge Randi Worm 

 



Dyreværnsloven 

Hvad skal vi og hvad må vi? 



Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) 
Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, med de ændringer, der følger af § 22 i lov nr. 

538 af 8. juni 2006 og lov nr. 530 af 6. juni 2007. 
 

Kapitel 1 
Generelle bestemmelser 
 
§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 

væsentlig ulempe. 
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, 

vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige 
behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. 
§ 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af 
foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med 
deres behov. 

Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger. 
Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog 

ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt. 
Stk. 4. Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst 

én gang årligt. Justitsministeren kan undtage visse mindre husdyrbrug fra reglen i 1. pkt. 
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om hold af dyr på steder, hvor ejeren eller den, der fører 

tilsyn med dyret, ikke bor. 
 



Dine og mine pligter 

• Bekendtgørelsen regulerer sammen med 
bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering 
og receptordinering af lægemidler til dyr, populært 
kaldet lægemiddelbekendtgørelsen for dyrlæger, 
reglerne for erhvervelse, opbevaring og anvendelse af 
lægemidler til dyr. Regelsættet består således dels at et 
regelsæt rettet mod dyrlæger dels et regelsæt rettet 
mod dyreejeren. Baggrunden herfor er at tydeliggøre, 
hvilke regler dyreejeren har pligt til at kende og 
overholde og hvilke regler, det alene er dyrlægens 
ansvar at kende og overholde. 

• Jf. bekendtgørelse nr. 482 af 29. maj 2007 
 



Dyrlægens pligt 

• Når en dyrlæge anvender, udleverer eller 
ordinerer receptpligtige lægemidler til 
fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, skal 
dyrlægen skriftligt give dyreejeren en læselig 
anvisning. Der ikke formkrav til anvisningen, 
men der er krav til, hvad anvisningen skal 
indeholde jf. § 34 i nævnte bekendtgørelse. 



Dyreejernes pligt 

• Som dyreejere skal du anvende og opbevare 
lægemidler i overensstemmelse med 
dyrlægens anvisninger. 



Hvem må behandle? 

• Lægmand må ikke tage anden mands dyr i 
behandling. 

• Kun dyrlægen stiller diagnoser og bestemmer 
anvendelse af medicin 

• Medicin må ikke flyttes fra et Chr nummer til 
et andet – du må ikke dele med naboen 

• Dyr må ikke afhændes indenfor 
tilbageholdelsesperioden 



Hvornår må der behandles 

• § 21. Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde 
sted, såfremt behandlingen er rettet mod konkrete 
diagnosticerede infektioner og har et helbredende sigte.  

• § 22. Behandling af fødevareproducerende dyr og pelsdyr i 
henhold til §§ 23-25 forudsætter, at dyrene er klinisk syge 
eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms 
inkubationsfase.  

 



Udlevering/ordinering 

• § 23. I besætninger, som ikke er omfattet af en til 
Fødevarestyrelsen indberettet aftale om 
sundhedsrådgivning, må dyrlægen udlevere eller ordinere 
receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage til 
dyreejerens behandling af en sygdom, som dyrlægen i 
tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret 
hos nedennævnte fødevareproducerende dyr:  

• 1) Enkeltdyr undtagen kvæg ældre end 1 år, under 
forudsætning af, at dyrlægen selv har indledt behandlingen 
af hvert enkelt dyr.  

• 2) En gruppe af:  
• a) kalve, lam og gedekid på under 1 år,  

 



Med rådgivningsaftale 

• Stk. 2. I besætninger med de i nr. 1-4 nævnte dyr, som 
er omfattet af en til Fødevarestyrelsen indberettet 
aftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen til 
dyreejerens behandling af en sygdom, som dyrlægen i 
tilslutning til et besøg i besætningen selv har 
diagnosticeret og ved sit nære kendskab til 
besætningen har erfaring for, vil opstå hos andre dyr i 
besætningen, ordinere receptpligtige lægemidler til 
anvendelse i indtil 35 dage:  

• 1) kalve yngre end 1 år,  
• 2) svin,  
• 3) får og geder 

 



Behandlingsplaner -  

Yverbetændelse 
Symptomer Behandling Forebyggelse Slagte-frist 

        
Hårdt Noromox Prolongatum. Tør strøelse 30 

Varmt                          Yver 1 ml/10 kg i halsmusklen Undgå stress   

Ømt hver anden dag. 

Optimal foderplan før og 

efter læmning   

Temperatur >40°C Ved smerter:     

Vil ikke æde 

Metacam injektion. 2½ ml 

pr. 100 kg      

  under huden på første dag.     

Børbetændelse 
Symptomer Behandling Forebyggelse Slagte-frist 

        

Ildelugtende, blodigt flåd Noromox Prolongatum. Renlighed ved fødselshjælp 30 

2-10 dage efter læmning 1 ml/10 kg i musklen     

Ingen appetit hver anden dag 2-3 gange.     

  

Metacam injektion. 2½ ml 

pr. 100 kg     

  under huden på første dag.     



Ormemidler 

• Kapitel 7  

• Anvendelse, udlevering og ordinering af 
antiparasitære lægemidler til kvæg over 1 år 
og heste  

• § 27. Dyrlægen må til behandling af kvæg over 
1 år og heste udlevere eller ordinere 
antiparasitære lægemidler til gennemførelse 
af én behandling af det eller de dyr, hos hvilke 
dyrlægen ved besøget har stillet en diagnose. 

 



Tilbageholdelsesseddel 



Medicinregnskab 



Hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger 
ved anvendelse  

 

•Håndtering af dyret 

•Din egen sikkerhed - tænk 
 



Opbevaring 

• Se på medicinen , men som hovedregel 

• Rent 

• Køligt (5-15 grader) 

• Mørkt 

 



Bortskaffelse af medicin og kanyler 

•Ubrugt medicin – retur til 
apotek/dyrlæge 

• Kanyler i beholder afleveres på 
genbrugsplads/apotek/dyrlæge 

• Tomme medicinbeholdere i 
dagsrenovation (reglen ændres 
sandsynligvis til aflevering på 
genbrugsplads) 

 



- Og så er der tid til 
spørgsmål og diskussion 

https://www.youtube.com/watch?v=PYDozIJDCNc 
 
Tilførsel af ormekur til får 

https://www.youtube.com/watch?v=PYDozIJDCNc

