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lovkrav:

Bek. 261 § 3. En	obligatorisk	sundhedsrådgivningsaftale	skal	indgås	mellem	den	ansvarlige	for	minkfarmen	 

og en dyrlæge.

Bek. 261 § 4. En	obligatorisk	sundhedsrådgivningsaftale	kan	kun	omfatte	ét	CHR-nummer.

Stk.	2.	En	obligatorisk	sundhedsrådgivningsaftale	omfatter	samtlige	mink	på	CHR-nummeret.

Bek. 261 § 5. Den ansvarlige for minkfarmen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet  

af mink på CHR-nummeret pr. 1. juli er større end eller lig:

1) 20 voksne hundyr eller

2) 100 hvalpe.

Bek. 261 § 6.	En	aftale	om	obligatorisk	sundhedsrådgivning	skal	indgås	skriftligt	ved	anvendelse	af	den	 

standardkontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Bek. 261 § 7. En	aftale	om	obligatorisk	sundhedsrådgivningsaftale	kan	opsiges	af	hver	af	parterne	med	en	 

måneds varsel.

Bek. 261 § 8. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den ansvarlige for minkfarmen indgå en 

ny sundhedsrådgivningsaftale. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

Bek. 261 § 13. Når der første gang indgås aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning for en minkfarm efter denne 

bekendtgørelse,	placeres	minkfarmen	i	kategorien	»Ekstra	rådgivning«.

Bek. 261 § 14. Hvis den ansvarlige for en minkfarm tildeles bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende dyre-

velfærd,	dyresundhed	eller	anvendelse	af	lægemidler	til	dyr,	placeres	minkfarmen	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«.

Stk.	2.	Placering	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«	gælder	fra	den	dato,	hvor	Fødevarestyrelsen	modtager	underretning	

om vedtagelse af bøde eller dom.

Bek. 261 § 15. Hvis	den	ansvarlige	for	en	minkfarm,	der	i	et	år	har	været	placeret	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«,	i	

det forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyre-

sundhed	eller	anvendelse	af	lægemidler	til	dyr,	placeres	minkfarmen	i	kategorien	»Ekstra	rådgivning«.

Bek. 261 § 16.	Hvis	den	ansvarlige	for	en	minkfarm,	der	i	et	år	har	været	placeret	i	kategorien	»Ekstra	rådgivning«,	i	det	

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresund-

hed	eller	anvendelse	af	lægemidler	til	dyr,	placeres	minkfarmen	i	kategorien	»Almindelig	rådgivning«.

Bek. 261 § 17. Efter	opsigelse	og	efterfølgende	indgåelse	af	en	anden	aftale	om	obligatorisk	sundhedsrådgivning	

fortsætter minkfarmen i den kategori, hvori den var placeret ved aftalens opsigelse, med samme rettigheder og med 

mulighed for at blive placeret i en anden kategori i overensstemmelse med §§ 14-16, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vedtagelse af bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse 

af lægemidler til dyr, som er begået forud for opsigelse eller indgåelse af en anden sundhedsrådgivningsaftale, jf. stk. 

1,	medfører	dog	placering	af	minkfarmen	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«.

Bek. 261 § 18. Den ansvarlige for minkfarmen skal straks underrette besætningsdyrlægen eller stedfortræderen, hvis 

minkfarmens kategoriplacering ændres.

Bek. 261 og 568 § 19. En	aftale	om	obligatorisk	sundhedsrådgivning	skal	omfatte	mindst	4	årlige	rådgivningsbesøg,	jf.	

dog stk. 3-5 og § 20.

Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at

1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. december til 1. marts, begge dage inklusive,

2) mindst 2 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. april til 1. september, begge dage inklusive, og således at 1 råd-

givningsbesøg aflægges før fravænning af hvalpe og 1 rådgivningsbesøg aflægges efter fravænning af hvalpe, og

3) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.

Stk.	3.	For	minkfarme	placeret	i	kategorien	»Ekstra	rådgivning«	skal	sundhedsrådgivningsaftalen	omfatte	mindst	1	

yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 1. april til 30. november, begge dage inklusive.

Stk.	4.	For	minkfarme	placeret	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«	skal	sundhedsrådgivningsaftalen	omfatte	mindst	2	



yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 1. april til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 5. I minkfarme, der på grund af sanering for smitsom sygdom ikke huser mink i perioden 1. december til 1. april 

begge dage inklusive, kan rådgivningsbesøg, der skal aflægges i denne periode, undlades.

Stk. 6. De i stk. 2-4 nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.

Bek. 261 og 568 § 20.	En	aftale	om	obligatorisk	sundhedsrådgivning	skal	for	sommerfarme	omfatte	mindst	2	årlige	

rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at

1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 15. juni til 1. september, begge dage inklusive, og

2) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.

Stk.	3.	For	sommerfarme	placeret	i	kategorien	»Ekstra	rådgivning«	skal	sundhedsrådgivningsaftalen	omfatte	mindst	1	

yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 15. juni til 30. november, begge dage inklusive.

Stk.	4.	For	sommerfarme	placeret	i	kategorien	»Skærpet	rådgivning«	skal	sundhedsrådgivningsaftalen	omfatte	mindst	

2 yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 15. juni til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.

Bek. 261 § 21. Den ansvarlige for minkfarmen skal være til stede ved rådgivningsbesøget.

Bek. 261 § 22. Når der første gang gennemføres et rådgivningsbesøg efter denne bekendtgørelse, skal den ansvarlige 

for minkfarmen undervises i emnerne

1) smittebeskyttelse,

2) burindretning,

3) optegnelser over døde mink og medicinanvendelse, og

4) korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink.

Bek. 261 § 23. Et	rådgivningsbesøg	skal	mindst	omfatte	de	punkter,	der	er	anført	i	bilag	2.

Stk. 2. Hvis der huses andre pelsdyr end mink på samme CHR-nummer, skal rådgivningsbesøget tillige omfatte en 

klinisk undersøgelse for bidskader på disse dyr.

Bek. 261 og 568 § 24. I minkfarme, som er omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, kan dyrlægen til 

den ansvarlige for minkfarmens behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i minkfarmen selv har 

diagnosticeret og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse 

i indtil 120 dage. I perioden 1. august til 1. december, begge dage inklusive, kan dyrlægen dog kun ordinere receptplig-

tige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage. Receptpligtige lægemidler ordineret inden 1. august må kun anvendes 

frem til 2. oktober.

Stk. 2. Til minkfarme, der er omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og hvor der ikke foreligger en be-

sætningsdiagnose, kan dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af en sygdom hos enkeltdyr i indtil 5 

dage under forudsætning af, at dyrlægen i forbindelse med et besøg i minkfarmen selv har diagnosticeret sygdommen 

og indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

Stk. 3. Til minkfarme, der er omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og hvor der ikke foreligger en  

besætningsdiagnose, kan dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af en sygdom hos en gruppe af 

dyr i indtil 35 dage under forudsætning af, at dyrlægen i forbindelse med et besøg i minkfarmen selv har  

diagnosticeret sygdommen.

Stk. 4. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 1 og 3, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de 5 første dage.

Bek. 261 § 25. Den ansvarlige for minkfarmen skal mellem rådgivningsbesøgene føre optegnelser over medicinanven-

delse, sygdomstilfælde og antallet af døde mink i minkfarmen.

Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge ved det førstkom-

mende rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Optegnelser over medicinanvendelse og antallet af døde mink skal opbevares i overensstemmelse med  

gældende regler herom.

Bek. 261 § 27. Den ansvarlige for minkfarmen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift  

bekræfter den ansvarlige for minkfarmen at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som  

fremgår af rapporten.

Bek. 261 § 29. Den ansvarlige for minkfarmen skal opbevare rapporter, jf. § 26 og § 28, i mindst 2 år. Rapporterne skal 

på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Bek 780 § 3. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, 

apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler.

Stk. 2. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

Bek 780 § 4. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke 

dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning.



Stk. 2. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation imellem to rådgivningsbe-

søg, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.

Bek 780 § 5. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr indenfor 

ordineringsperioden, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, som de er udleveret eller 

ordineret til.

Bek 780 § 6. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbeva-

res	samlet.	Etiketten	må	ikke	ødelægges	eller	fjernes.

Stk. 2. Lægemidler uden tilhørende etiket må ikke opbevares i besætningen.

Bek 780 § 10. Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter §§ 3-6.

Bek 780 § 11. Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.

Bek 780 § 13. Den besætningsansvarlige skal underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg.

Bek 780 § 14. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger i besætningen i mindst 

5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på forlangende forevises for eller 

udleveres til kontrolmyndigheden.

Branchekode

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivning på mink-
farme trådte i kraft pr. 1. april 2011.

Indgåelse og opsIgelse af aftalen
Alle CHR-numre med mindst 20 avlstæver el-
ler 100 minkhvalpe pr. 1. juli skal omfattes af en 
sundhedsrådgivningsaftale. Det er den driftsan-
svarliges pligt at sørge for at aftalen bliver ind-
gået. Aftalen indgås pr. CHR-nummer også selvom 
den enkelte avler har flere CHR-numre eller der på 
én farm er oprettet flere CHR-numre eller besæt-
ningsnumre. 

Sundhedsrådgivningsaftalen skal være skriftlig og 
man skal anvende den vedlagte standardaftale.

Avleren og dyrlægen har begge mulighed for at 
opsige en sundhedsrådgivningsaftale. Opsigel-
sen skal varsles mindst en måned før ophør. Hvis 
en sundhedsrådgivningsaftale opsiges, skal den 
driftsansvarlige, uanset hvem der har opsagt afta-
len, sørge for at indgå en tilsvarende aftale med 
en anden dyrlæge. Den nye aftale skal tidsmæs-
sige træde i kraft fra den dag, hvor den opsagte 
aftale ophører.

Dyrlægen indberetter indgåelsen og eventuel op-
sigelse af en rådgivningsaftale i www.vetreg.dk.

antal dyrlægeBesøg
Der skal på minkfarme – undtaget sommerfarme 
og saneringsfarme – gennemføres mindst fire-
seks rådgivningsbesøg om året. Antallet af besøg 
er afhængigt af, hvilken rådgivningskategori 
farmen tilhører. 

Første gang en farm omfattes af en sundheds-
rådgivningsaftale, tilhører farmen den midterste 
kategori	kaldet	”Ekstra	rådgivning”	med	mindst	
fem årlige rådgivningsbesøg. 

Avlere, der modtager bøde eller dom for over-
trædelser af reglerne vedrørende dyrevelfærd, 
dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr 
rykker til rådgivningskategorien ”Skærpet rådgiv-
ning” og skal herefter modtage seks årlige besøg. 
Avleren skal i disse tilfælde sørge for at underrette 
dyrlægen om farmens nye rådgivningskategori.

Efter	et	år	uden	bøder	eller	domme	for	overtrædel-
ser af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed 
eller anvendelse af lægemidler til dyr rykker man 
et trin op i rådgivningskategori, indtil farmen igen 
tilhører kategorien ”Almindelig rådgivning”.

Rådgivningskategori Antal dyrlægebesøg

Almindelig rådgivning Minimum fire besøg

Ekstra	rådgivning	 	 Minimum	fem	besøg

Skærpet rådgivning  Minimum seks besøg

På sommerfarme – defineret som minkfarme, 
hvor der kun huses mink i perioden 15. juni til 31. 
december, hvorefter samtlige dyr er pelset – skal 
der mindst udføres to rådgivningsbesøg. 
På saneringsfarme – defineret som farme, der er 
nedpelset på grund af sygdom og står tomme i 
perioden 1. december til 1. april – skal der mindst 
udføres tre besøg, da det ordinære rådgivningsbe-
søg i perioden 1. december til 1. marts udelades. 



Ved opsigelse af en sundhedsrådgivningsaftale 
og indgåelse af en ny fortsætter farmen i samme 
rådgivningskategori.

Tidspunkter for dyrlægens rådgivningsbesøg
De fire rådgivningsbesøg under kategorien ”Almin-
delig rådgivning” skal udføres inden for nedenstå-
ende tidsrammer. Det er dyrlægens pligt at sørge 
for, at besøgene bliver udført i rette tid. 

 1. december til 1. marts 

 1. april til fravænning

	 Efter	fravænning	til	1.	september

 1. september til 31. oktober

Hvis	farmen	tilhører	gruppen	”Ekstra	rådgivning”	
og ”Skærpet rådgivning” skal de ekstra rådgiv-
ningsbesøg udføres i perioden 1. april til 30. 
november.

På saneringsfarme kan dyrlægebesøget i perioden 
1. december til 1. marts udelades. 

På sommerfarme skal de to besøg udføres i perio-
derne 15. juni til 1. september og 1. september til 
31. oktober. Hvis sommerfarmen tilhører katego-
rien	”Ekstra	rådgivning”	og	”Skærpet	rådgivning”	
skal det/de ekstra rådgivningsbesøg udføres i 
perioden 15. juni til 30. november.

Der må mindst være 14 dage mellem to rådgiv-
ningsbesøg.

rådgIvnIngsBesøgenes Indhold
De enkelte rådgivningsbesøgs indhold fremgår af 
bekendtgørelsens bilag 2. Det er dyrlægens pligt 
at sørge for, at forhold og emner bliver gennem-
gået under det enkelte dyrlægebesøg. 

Første gang der udføres sundhedsrådgivning på 
farmen skal dyrlægen desuden sørge for, at den 
driftsansvarlige undervises i smittebeskyttelse, 
burindretning, optegnelser over døde mink og me-
dicinanvendelse samt korrekt håndtering af syge 
og tilskadekomne mink.

Det enkelte rådgivningsbesøg afrapporteres med 
en skriftlig besøgsrapport fra dyrlægen.

øvrIge plIgter for avleren
Der skal opbevares en kopi af sundhedsrådgiv-
ningsaftalen på farmen. Kopien af rådgivningsaf-
talen skal på forlangende vises og udleveres til 
kontrolmyndigheden.

Den ansvarlige for farmen skal være til stede ved 
rådgivningsbesøget.

Avleren skal som hidtil føre optegnelser over 
medicinanvendelse, sygdomstilfælde og antal-
let af døde mink på farmen. Der er dermed ikke 
nogen ændringer i krav til farmens logbøger. Se 
nærmere i bilagene om optegnelser over døde 
dyr og optegnelser over medicinsk behandling. 
Logbøgerne skal forevises egen dyrlæge ved hvert 
rådgivningsbesøg.

Efter	hvert	rådgivningsbesøg	skal	den	ansvarlige	
avler underskrive dyrlægens besøgsrapport. Med 
underskriften bekræftes, at avleren vil iværksætte 
de handlingsplaner, der fremgår af besøgsrappor-
ten. Dyrlægens besøgsrapport skal opbevares i 
mindst 2 år.

medIcInanvendelse
Som en del af reglerne om obligatorisk sundheds-
rådgivning på minkfarm er ordineringsperioden for 
medicin på minkfarme, ændret væsentligt. Der-
med er der sikret sammenhæng mellem ordine-
ringsperioden og intervallerne mellem de obligato-
riske dyrlægebesøg.

Dyrlægen må nu ordinere receptpligtig medicin til 
anvendelse i:
•	 Indtil	120	dage	i	perioden	2.	december	til	 
 31. juli.
•	 Indtil	63	dage	i	perioden	1.	august	til	 
 1. december.
•	 Medicin	ordineret	inden	1.	august	må	dog	kun		
 anvendes frem til 2. oktober.

Betingelserne for disse ordineringsperioder er 
følgende:
•	 Minkfarmen	skal	være	omfattet	af	en	 
 obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale. 
•	 Ordineringen	skal	vedrøre	behandling	af	en		 	
 sygdom, som dyrlægen selv har diagnosticeret  
 i forbindelse med et besøg på minkfarmen.
•	 Der	skal	være	tale	om	en	såkaldt	besætnings- 
 diagnose. Det er en diagnose for en sygdom,  
 som optræder regelmæssigt i minkfarmen,   
 og som er karakteriseret ved symptomer, der  
 er specifikt beskrevet af dyrlægen.

Hvis dyrlægen ikke kan stille en besætningsdiag-
nose er ordineringsperioden derimod maksimalt 
35 dage.

Man må kun opbevare receptpligtig medicin 
indenfor ordineringsperioden og det er en betin-
gelse, at der er udleveret en skriftlig anvisning fra 



dyrlægen. Udløber ordineringsperioden skal medi-
cinen derfor enten bortskaffes eller genordineres 
af dyrlægen.

Medicinen skal opbevares på det CHR-nummer, 
som det er udleveret og ordineret til. Opbevarin-
gen skal foregå under rene og ordentlige forhold. 
Medicinen skal være utilgængelig for uvedkom-
mende.

Den driftsansvarlige skal ved udleveringen af me-
dicinen underskrive anvisningssedlen fra dyrlægen 
og anvisningerne på denne seddel skal naturligvis 
følges ved den sene anvendelse af medicinen. 
Anvisningssedlerne skal opbevares i datoorden 
i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. 
Anvisningssedlerne fra dyrlægen kan f.eks. op-
bevares farmens medicinlogbog. Se bilaget om 
optegnelser over medicinsk behandling.

overvågnIng og frekvens
Antallet og intervallerne mellem de lovpligtige 
dyrlægebesøg fremgår ovenfor.

regIstrerIng og dokumentatIon
Dyrlægens besøgsrapport skal opbevares i  
mindst 2 år.

Anvisningssedlerne til receptpligtig medicin skal 
opbevares i datoorden i mindst 5 år efter datoen 
for dyrlægens besøg.

korrIgerende handlInger og rådgIvnIng
Opstår der tvivl om sundhedsrådgivningsbesøg, 
medicinopbevaring eller anvendelse kontaktes 
besætningsdyrlægen.


