
Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005  
– lov om hold af dyr og lov om dyrlæger  
Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 1. marts 2006.  
 
 
Bødestørrelsen fordobles ifølge loven ved  

 dyreejerens større dyrehold, jf. tabel 1, henholdsvis  
 meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået, jf. tabel 2. 

 
Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. 
 
 
Tabel 1 ”Større” dyrehold1 2006 og 2007 (ens for begge år) 

Mink  
(antal 
tæver) 
 

Dyreart Sobesætninger 
med/uden 
opdræt 
(antal søer) 

Smågrise 
eller 
slagtesvine-
besætninger2 
(antal grise) 

Malkekvæg 
(totale antal 
dyr) 

Kødkvæg3 Slagtekalve-
besætninger 

Slagte-
kyllinger 
 
 

Høns i 
konsumægsproduk
-tion 

 
Gennemsnitlig 
størrelse jf. 
chr.-udtræk 

250 1.000 200 50 100 68.000 12.000 1.000 

Større 
dyrehold 

375 1.500 300 75 150 102.000 18.000 1.500 

 
Hvis dyreejeren driver flere landbrugsvirksomheder med samme dyreart (enten som enkeltmandsvirksomheder eller som selskaber med den pågældende som 
ejer), skal størrelsen af dyreholdet beregnes på grundlag af alle disse – overskrides herefter grænserne i tabel 1, er der tale om et større dyrehold. Er 
dyreholdet større skal bøden som udgangspunkt fordobles, jf. tabel 3. 
 

                                                 
1 Et dyrehold er ”større”, hvis det er 50 % større end et gennemsnitsdyrehold inden for den pågældende dyreart. Oplysning om størrelsen af det konkrete dyrehold hentes i CHR-registeret, 
ligesom størrelsen af et gennemsnitsdyrehold er beregnet på grundlag af oplysninger i CHR-registeret. 
2 Uden søer 
3 Korrigeret for besætninger under 10 landbrugsdyr, da der findes mange ”fritidslandbrugere” med kødkvæg. 

 
1 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/200512L00090-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/200512L00090-REGL


Tabel 2 ”Meget stort antal” sundhedsrådgivningsaftaler4 (SRA) 2006 og 2007 
 kvægbesætninger svinebesætninger akvakulturer 
Gennemsnitlig antal SRA 2006 7 20 5 
”Meget stort antal” SRA  2006 14 40 10 
Gennemsnitlig antal SRA 2007 9 19 3 
”Meget stort antal” SRA  2007 18 38 6 
 
 
Bødestørrelser, jf. L90/2005 
Nedenfor angives i tabelform overtrædelse og den deraf følgende bødestørrelse som anført i bemærkningerne til L90/2005. De enkelte bødestørrelser er 
omtalt i bemærkningernes afsnit 3.4.3 og 3.4.4. 
 
Tabel 3 vedrører dyreejeres overtrædelser. Tabel 4 dyrlægers overtrædelser.  
 
Niveauet er som udgangspunkt for tilfælde, hvor overtrædelsen er begået én gang, og hvor den pågældende ikke tidligere er straffet for tilsvarende 
overtrædelse. 
 
 
 
Tabel 3: Dyreejeres overtrædelser 
Materiel 
bestemmelse 

Strafhjemmel Forhold Bødestørrelse 

Dyrlægelovens § 
2, stk. 2, jf. § 2, 
stk. 1, nr. 3  
 
Dyreejerbekg. 
909, § 5, stk. 1 

Dyrlægelovens § 38, 
stk. 1, nr. 1 
 
 
Dyreejerbekg. 909, § 
33, stk. 1, nr. 1 

Behandling af dyr uden fornøden involvering 
af en dyrlæge - dyreejerens behandling af et 
eller flere dyr, uden at en dyrlæge har 
diagnosticeret, hvad der skal behandles for 
 
Hvis der er tale om flere behandlinger/behandling 
af flere dyr hæves bøden med den opnåede 
besparelse  

6000 kr.  
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr.  
 
 

                                                 
4 En dyrlæge har et meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler, hvis den pågældende har indgået dobbelt så mange aftaler som en gennemsnitsdyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler 
inden for den pågældende dyreart. Oplysning om det gennemsnitlige antal sundhedsrådgivningsaftaler er hentet i VetStat. 
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Dyreejerbekg. 
909, § 9 og 10 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 19, stk. 1 
eller 2,  
§ 20, stk. 1 eller 2 
§ 21, stk. 1, 2 
eller 4)  

Dyreejerbekg. 909, § 
33, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 1 
do 
do) 
 

Ulovlig opbevaring af lægemidler til dyr 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. 
er tale om en meget lille mængde medicin, eller hvis 
medicinen er meget gammel5. 
 
Det er en skærpende omstændighed, hvis der f.eks. 
er tale om et stort lager af medicin eller medicin 
forbeholdt dyrlægens personlige anvendelse. 

3000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
6000 kr.  
 
. 

Dyreejerbekg. 
909, § 13, stk. 2 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 42, stk. 2) 

Dyreejerbekg. 909, § 
33, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1. nr. 1)

Levering af dyr med restkoncentrationer af 
antibiotika til slagtning 

6000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr. 

Dyreejerbekg. 
909, § 16 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 44) 

Dyreejerbekg. 909, § 
33, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg.134, 
§ 67, stk. 1. nr. 1) 

Levering af mælk med restkoncentrationer af 
antibiotika til mejeri 

6000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
12000 kr. 

Dyreejerbekg. 
909, § 11, stk. 1 
 
Bekg om SRA  
-     for svin § 7, 

stk. 1  
 
- for kvæg § 7, 

stk. 1 
 

- for 
akvakulturanl
æg § 8, stk. 1 
 
 

Dyreejerbekg. 909, § 
33, stk. 1, nr. 1 
 
Bekg om SRA 
- for svin § 13, stk. 

1  
 

- for kvæg § 13, stk. 
1 

 
- for 

akvakulturanlæg § 
14, stk. 1 
 

 

Manglende eller mangelfulde medicinoptegnelser 
 
Det er en skærpende omstændighed, hvis dyreejeren 
har indgået sundhedsrådgivningsaftale med en 
dyrlæge og ikke har foretaget medicinoptegnelser 
overhovedet eller kun sporadisk har foretaget 
optegnelser. Overtrædelsen bør i så fald straffes 
med en bøde på 5000 kr. – eller - hvis dyreejeren 
driver et større dyrehold – 10000 kr. 

3000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
6000 kr. 
 
 

                                                 
5 Der er dermed ikke noget, der tyder på, at dyreejeren har haft til hensigt at anvende medicinen. 
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- for får og ged 
§ 8, stk. 1 
 

Bekg. om Ny 
SRA for kvæg, § 
12, stk. 2 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, §§ 22-23) 

- for får og ged § 
14, stk. 1 
 

Bekg. om Ny SRA for 
kvæg, § 15, stk. 1 
 
 
(Lægemiddelbekg. § 
67, stk. 1, nr. 1) 

Bekendtgørelse 
om SRA  
- for svin § 8, 

stk. 3, § 9, stk. 
5 eller § 4, stk. 
2 
 

- for kvæg § 8, 
stk. 3, § 9, stk. 
5, § 4, stk. 2 

 
- for 

akvakulturanl
æg § 9, stk. 3, 
§ 10, stk. 5, § 
4, stk. 2 
 

- for får og ged 
§ 9, stk. 3, § 
10, stk. 5, § 4, 
stk. 2 

 
Bekg. om Ny 
SRA for kvæg, § 
5, stk. 2 eller 3 

Bekendtgørelse om 
SRA 
- for svin § 13, stk. 

1 
 
 
 
- for kvæg § 13, stk. 

1 
 
 
- for 

akvakulturanlæg § 
14, stk. 1 
 

 
 
- for får og ged § 

14, stk. 1 
 
 
 
Bekg. om Ny SRA for 
kvæg, § 15, stk. 1 

Mindre overtrædelser som f.eks. manglende 
underskrift af besøgsrapporter, statusrapporter og 
manglende meddelelse om opsigelse af 
sundhedsrådgivningsaftaler 

1000 kr. 
 
Hvis dyreejeren driver et større dyrehold 
2000 kr. 
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Tabel 4: Dyrlægers overtrædelser 
Materiel 
bestemmelse 

Strafhjemmel Forhold Bødestørrelse 

Dyrlægelovens § 8, 
stk. 1 

Dyrlægelovens § 38, 
stk. 1, nr. 1 

Manglende omhu og samvittighedsfuldhed 
 
Overtrædelser kan have et vidt forskelligt indhold. 
Gentagne operationer af f.eks. hunde og katte med 
efterfølgende behandlingskrævende infektioner som følge 
af utilstrækkelig hygiejne bør straffes med en bøde på 5000 
kr.  
 
Gentagen operationer af f.eks. hunde og katte med 
efterfølgende livstruende tarmfremfald i operationssåret 
eller systematisk udlevering eller receptordinering af 
lægemidler til dyr uden tilstrækkeligt kendskab til de 
pågældende dyrehold og uden tilstrækkelig anvisning til de 
pågældende dyreejere bør straffes med bøder på 20000 kr.  

5-20000 kr.  
(Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør ikke 
anvendes bødestørrelser over 10000 kr.6) 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10-40000 kr.  
(Ved udstedelse af adm. bødeforlæg bør ikke 
anvendes bødestørrelser over 20000 kr.) 
 

Dyrlægelovens § 12, 
stk. 1, § 14, stk. 2-4 
 
Dyrlægebekg 910, § 
23, stk. 1, § 24, stk. 
1, § 25, stk. 2, § 28, 
stk. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 28, stk. 1, § 
29, stk. 1, § 34, stk. 
1, § 35, stk. 1)  

Dyrlægelovens § 38, 
stk. 1, nr. 1 
 
 
Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134,  § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Udlevering og receptordinering af lægemidler uden 
tilstrækkeligt kendskab til dyreholdet 

6000 kr. 
 
 Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 

Dyrlægebekg 910, § 
17, stk. 1, nr. 8 
 
(Lægemiddelbekg. 
134,  § 14, stk. 1, nr. 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 

Udlevering af flourokinoloner til injektion 
 
 

6000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 

                                                 
6 Vurderes der at være grundlag for en højere bøde, bør sagen politianmeldes. 
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7) 1) 
Dyrlægebekg 910, § 
17, stk. 1, nr. 1-6 og 
nr. 8. 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 14, stk. 1, nr. 
1-6 og nr. 8) 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Udlevering af andre lægemidler, der er forbeholdt 
dyrlægens anvendelse  

6000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 12000 kr. 

Dyrlægebekg 910, § 
25, stk. 1 eller § 25, 
stk. 3 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 30, stk. 1, § 
30, stk. 2, 2. pkt. 
eller § 30, stk. 3) 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Manglende resistensundersøgelse og indberetning i 
forbindelse med brug af flourokinoloner 

4000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 8000 kr. 

Dyrlægebekg 910, § 
26, stk. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 32, stk. 1) 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Goldbehandling uden bakteriologisk undersøgelse 3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 
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Dyrlægelovens § 11, 
stk. 3, jf.  
Dyrlægebekg. 910, 
§ 33, stk. 1 og 2 
 
(Dyrlægelovens § 
11, stk. 3, jf.  
lægemiddelbekg. 
134, § 48, stk. 2) 

 
 
Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Manglende indberetning til Vetstat  
 
Fuldstændig undladelse af at indberette data er en meget 
alvorlig overtrædelse, der som udg.pkt. bør straffes med 
bøde på 20000 kr.  
 
Enkelte manglende eller fejlagtige indberetninger bør som 
udg.pkt. straffes med 5000 kr. 

5-20000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10-40000 kr.  
 
 
 
 

Dyrlægebekg. 910, 
§ 36, stk. 4 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 46, stk. 3) 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Uforsvarlig opbevaring af lægemidler 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis der f.eks. ikke er 
tegn på, at den uforsvarlige opbevaring har ført til misbrug. 
 
Det er en skærpende omstændighed hvis der f.eks. er tale 
om lægemidler, der er forbeholdt dyrlægens personlige 
anvendelse, og som dermed ikke må udleveres eller 
receptordineres. 

2000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 4000 kr. 
 
 

Dyrlægebekg. 910, 
§§ 29 og 32, stk. 
2og 3 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 36, stk. 1 
eller 3, § 37) 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

Manglende eller mangelfuld anvisning 5000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 

Dyrlægebekg. 910, 
§§ 30, 31 og § 32, 
stk. 2, jf. stk. 1, nr. 9
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 38, § 39) 
 
 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 
 
 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 
 

Manglende eller mangelfuld information om 
tilbageholdelsestid 

5000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 

Dyrlægebekg. 910, Dyrlægebekg 910, § Manglende eller mangelfulde optegnelser (jf. 3000 kr. 
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§ 32, stk. 1 
 
Bekendtgørelse om 
SRA  
- for svin § 10 
 
 
- for kvæg § 10  
 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 11 
 

- for får og ged § 
11  

 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 24, § 25) 

40, stk. 1, nr. 1 
 
Bekendtgørelse om 
SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 14, stk. 1 

 
- for får og ged § 

14, stk. 1 
 
(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

tilsvarende for dyreejere)  
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 

Bekendtgørelse om 
SRA  
- for svin § 5, stk. 

1, 3. pkt. 
 
- for kvæg § 5, 

stk. 1, 3. pkt. 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 5, stk. 2 

 
- for får og ged § 

5,  stk. 1-3 
 
Bekg. om Ny SRA 

Bekendtgørelse om 
SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 

- for 
akvakulturanlæg 
§ 14, stk. 1 
 

- for får og ged § 
14, stk. 1 

 
Bekg. om Ny SRA 

Manglende opfyldelse af kravene til besøgsintervaller i 
sundhedsrådgivningsaftaler 

5000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 
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for kvæg, §§ 6 og 7  for kvæg, § 15 
Bekendtgørelse om 
SRA  
- for svin §§ 8 

eller 9 
 
- for kvæg §§ 8 

eller 9 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§§ 9 eller 10 

 
-  for får og ged 

§§ 9 eller 10 
 
Bekg. om Ny SRA 
for kvæg, §§ 13 og 
14 

Bekendtgørelse om 
SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 

- for 
akvakulturanlæg 
§ 14, stk. 1 
 

- for får og ged § 
14, stk. 1 
 

Bekg. om Ny SRA 
for kvæg, § 15 

Manglende eller mangelfulde besøgsrapporter eller 
statusrapporter 

5000 kr.  
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 10000 kr. 

Bekendtgørelse om 
SRA  
 
- for svin § 10  

 
 
- for kvæg § 10  
 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 11  
 

- for får og ged § 
11, stk. 1 

Bekendtgørelse om 
SRA 
 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 14, stk. 1 

 
- for får og ged § 

14, stk. 1 

Manglende journaloptegnelser over 
medicinanvendelsen og status over ikke forbrugte 
lægemidler 

3000 kr. 
 
Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 6000 kr. 

Dyrlægebekg. 910, 
§ 39 

Dyrlægebekg 910, § 
40, stk. 1, nr. 1 

Mindre overtrædelser som f.eks. fejl i udfærdigede 
regninger for ydet dyrlægehjælp og manglende meddelelse 

1000 kr. 
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Bekendtgørelse om 
SRA  
- for svin § 4, stk. 

2 
 

- for kvæg § 4, stk. 
2 

 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 4, stk. 2 
 

- for får og ged § 
4, stk. 2 
 

(Lægemiddelbekg. 
134,  § 51) 

 
Bekendtgørelse om 
SRA 
- for svin § 13, 

stk. 1 
 
- for kvæg § 13, 

stk. 1 
 
- for 

akvakulturanlæg 
§ 14, stk. 1 

 
- for får og ged § 

14, stk. 1 
 

(Lægemiddelbekg. 
134, § 67, stk. 1, nr. 
1) 

om opsigelse af sundhedsrådgivningsaftaler Hvis dyrlægen har indgået et meget stort antal 
sundhedsrådgivningsaftaler 2000 kr. 
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