
 
 

 

[landmand]       Dato: [dato] 

 

FÆLLES INDSATS FOR LAVERE ANTIBIOTIKAFORBRUG 
 

Kære [landmand] 

 

Vi har opgjort dit forbrug af antibiotika i tredje kvartal 2019 til [dyregruppe] på din besætning på CHR-

nummer [Chrnr og adresse].  

 

Vi kan se, at du ligger på eller over landsgennemsnittet for brug af antibiotika til behandling af denne 

dyregruppe. Dermed er du en af de landmænd, som trækker landsgennemsnittet op. 

 

Det er derfor vigtigt, at du sætter dit forbrug ned. Det vil gøre det muligt for dig og andre landmænd at 

behandle større sygdomsudbrud. Din adfærd har betydning for om det er muligt for dig og andre landmænd 

at klare en svær situation uden stigning i antibiotikaforbruget. 

 

I perioden den 1. juli til den 30. september 2019 behandlede du [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal] 

vægtede ADD/100dyr/dag).  

I samme periode var landsgennemsnittet [antal] dyr ud af 100 dyr hver dag ([antal] vægtede 

ADD/100dyr/dag). 

 

Bemærk, at disse tal er opgjort pr. [dato]. 

 

Vi følger forbruget nøje 

Det sidste årti har vi i Fødevarestyrelsen samarbejdet med svinebranchen for at reducere forbruget af 

antibiotika. Det er landmænd, som dig, der gør sådan en reduktion mulig. Som del af vores indsats følger vi 

antibiotikaforbruget ekstra nøje i de kommende måneder. Vi sender også et brev til dyrlægerne med en 

opfordring til at have ekstra fokus på gode vaner omkring brug af antibiotika. 

 

Når vi har data klar for juli, august og september 2020 sender vi dig et nyt brev. Her kan du se, om dit 

forbrug er steget, faldet eller uændret sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019. 

 

Lige nu er derfor et godt tidspunkt at arbejde med mulighederne for at sætte dit forbrug ned. Du vil om få 

måneder kunne se effekten, når du modtager et brev med dit antibiotikaforbrug i tredje kvartal 2020. 

 

Gode vaner kan give resultater 

Dine kollegaer, som ligger under landsgennemsnittet for brug af antibiotika beviser, at det kan lade sig gøre 

at bruge mindre antibiotika. Gode vaner er tit vejen til et lavere antibiotikaforbrug. Forklaringen på, at nogle 

af dine kollegaer bruger mindre antibiotika end dig er formentlig, at de har tilegnet sig flere af de gode vaner, 

som du kan se i boksen herunder. Vanerne er listet i vilkårlig rækkefølge: 

 

DE GODE VANER 

• Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen 

• Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning 

• Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken 

• Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom 

• Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for antibiotika 

• Jeg holder god hygiejne i staldene 

• Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top 

• Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding 

 

 



 
 

 

Små ændringer kan have stor effekt 

Vælg 2-3 af de gode vaner, du vil arbejde med i de kommende måneder, og se resultatet. Vi har vedlagt 

listen ovenfor som et bilag, så den er lige til at printe ud og hænge op fx på medicinskabet. Brug boksene til 

at sætte kryds ved det, I allerede gør, og sæt ring om de vaner, I vil have fokus på de kommende tre måneder. 

Del gerne jeres erfaringer med andre landmænd. 

 

Vi glæder os til at se resultatet af din indsats i den kommende tid. 

 

Med venlig hilsen 

 

Fødevarestyrelsen 

 

Her kan du læse mere om baggrunden for dette brev 

Det samlede antibiotikaforbrug til dyr steg konstant op igennem 00’erne. Det gjaldt især forbruget af 

antibiotika til svin. Det har stor betydning, når ca. 75% af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug 

bliver brugt i svinestaldene. De danske landmænd har gjort en stor indsats og er lykkedes med at sænke 

forbruget, men vi skal endnu længere ned. Den udvikling forsøger vi at understøtte i Fødevarestyrelsen. 

Besøg vores hjemmeside og læs mere: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-

forlavere-antibiotikaforbrug.aspx 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-forlavere-antibiotikaforbrug.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Faelles-indsats-forlavere-antibiotikaforbrug.aspx


 
 

 

DE GODE VANER 

 
 Jeg behandler kun dyr, der er syge, som anvist af dyrlægen 

 Jeg sikrer, at der er tæt tilsyn med grisene særligt efter fravænning 

 Jeg isolerer individer til behandling frem for at behandle hele flokken 

 Jeg spørger dyrlægen om erfaringer med forebyggelse af sygdom 

 Jeg vaccinerer som hovedregel mine grise for at mindske behovet for 

antibiotika 

 Jeg holder god hygiejne i staldene 

 Jeg sørger for at vand, foder og staldklimaet er i top 

 Jeg undgår så vidt muligt ekstra flytninger og sammenblanding 

 Andet____________________________________ 

 


