
BETÆNKNING

vedrørende

Lov om veterinærvæsenet

samt om

udøvelse af dyrlægegerning

BETÆNKNING NR. 660

KØBENHAVN 1972



Statens trykningskontor
La 00-149-bet.

ISBN 87 50 3 135 3 3



INDLEDNING

Ved skrivelse af 25. august 1969 nedsatte landbrugsministeriet et ud-
valg med den opgave at foretage en nøje undersøgelse af mulighederne for og
forsvarligheden af at anvende mellemteknikere inden for ét eller flere af de
områder, der ved § 4, stk. 1, i lov nr. 58 af 4. marts 1964 om veterinærvæsenet
samt om udøvelse af dyrlægegerning er henført til dyrlægegerningen, samt
at udtale sig om, hvilke uddannelseskrav der bør stilles til sådanne mellem-
teknikere. Udvalget fik endvidere til opgave at undersøge mulighederne for,
at der gives landmasnd adgang til selv at behandle deres dyr med lægemidler i
videre omfang, end det er tilladt efter de nugældende bestemmelser, jfr.
dyrlægelovens § 4, stk. 1, litra c.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Kontorchef J. Jensen, Landbrugsministeriet, (formand),

veterinærdirektør Chr. Werdelin,
som repræsentant for veterinærdirektoratet,

professor, dr. med. vet. S. Dalgaard-Mikkelsen,
som repræsentant for det veterinærvidenskabelige fagråd,
Den kgl. veterinær- og landbohøjskole,

dyrlæge Knud Eriksen, Vester Hassing,
som repræsentant for Det veterinære Sundhedsråd,

gårdejer Johs. Bagge, Årslev,
som repræsentant for De samvirkende danske landboforeninger,

dyrlæge N. E. Beck, Tappernøje,
som repræsentant for Den danske dyrlægeforening,

overdyrlæge G. Mortensen, Virumvej 139 B, Virum,
som repræsentant for Kød- og mækehygiejnisk forening for
danske dyrlæger,

konsulent H. Møller Andreasen, Roskilde,
som repræsentant for De samvirkende danske husmandsforeninger og

gårdejer Søren Jensen, MF, Hasseris,
som repræsentant for landbrugsrådet.
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Dyrlæge Knud Eriksen afgik ved døden kort tid efter udvalgets nedsættelse.
Det veterinære Sundhedsråd har været repræsenteret på udvalgets møder af
professor N. O. Christensen, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole.

Ved landbrugsministeriets skrivelse af 20. april 1972 blev husmand
Sigvald Marcussen, Rosted, udpeget til at repræsentere De samvirkende
danske husmandsforeninger i stedet for konsulent H. Møller Andreasen.

Som sekretær for udvalget har fungeret ekspeditionssekretær L.Si-
monsen, landbrugsministeriet.

Udvalget afgiver herved den omstående betænkning med bilag.

København i september 197 2.

Johs. Bagge N.E. Beck N.O. Christensen

S. Dalgaard-Mikkelsen J. Jensen Søren Jensen

S. Marcussen G. Mortensen Chr. Werdelin

/ L. Simonsen
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AFSNIT I

Mulighederne for og forsvarligheden af at anvende mellemteknikere inden

for ét eller flere af de områder, der ved § 4, stk. 1, i lov nr. 58 af 4. marts

1964 om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning er henført til

dyrlægegerningen, samt de uddannelseskrav, der bør stilles til sådanne mel-

lemteknikere.

A. Nugældende bestemmelser og praksis

Efter § 4, stk. 4, i dyrlægeloven kan landbrugsministeren efter indhentet
udtalelse fra Det veterinære Sundhedsråd, Landbrugsrådet, De samvirkende
danske landboforeninger og De samvirkende danske husmandsforeninger og
efter forhandling med Den danske Dyrlægeforening fastsætte bestemmelser,
der åbner mulighed for, at personer uden veterinær uddannelse yder autoriserede
dyrlæger teknisk assistance under disses udøvelse af dyrlægegerning, der
omfattes af bestemmelserne i § 4, stk. 1, b. c. d og e.

I bemærkningerne til § 4 i forslaget til dyrlægeloven er det anført, at
en række funktioner, som traditionelt udøves af lægmænd, ikke anses for at
kræve veterinær indsigt og derfor fortsat vil kunne udøves af lægmænd. Der
tænkes herved bl.a. på inseminering, klovbeskæring og kastrering af små-
grise. Det anføres videre, at der herudover kan forekomme tilfælde, hvor
det må anses for rimeligt at tillade lægmænd at yde dyrlæger teknisk as-
sistance ved udøvelsen af funktioner, der omfattes af § 4, stk. 1, litra b,c,d
og e. Særlig for så vidt angår bestemmelsen i § 4, stk. 1, litra c, der drejer
som om at tage dyr under behandling under anvendelse af receptpligtige læge-
midler, er det bemærket, at det kun vil kunne komme på tale, at det, i det
omfang der måtte opstå behov herfor, tillades, at dertil uddannede lægmænd
under en dyrlæges opsyn foretager masseindsprøjtninger af forebyggende art
overfor ernærings- og mangelsygdomme.

Såfremt man ved mellemteknikere i denne forbindelse forstår personer,
der har fået en sådan uddannelse, at de i et vist omfang kan udøve funktioner,
der henhører under dyrlægegerningen, således som dette begreb er afgrænset
i § 4, stk. 1, i dyrlægeloven samt i de ovenfor omtalte bemærkninger til den-
ne bestemmelse i forslaget til loven, er det vanskeligt overhovedet at nævne
noget eksempel på mellemteknikere, der beskæftiges inden for dyrlægegerningen.
Der kan dog som muligt omfattet af nævnte begreb nævnes personer, der ud-
øver trikinkontrol i offentlige slagtehuse og autoriserede eksportslagterier,



ti

jfr. § 7, stk. 1, i lov nr. 423 af 12. april 1949 om indenrigs kødkontrol. For
at blive læg trikinkontrollør skal den pågældende have gennemgået en for-
beredende undervisning af 1-2 måneders varighed på en virksomhed som de
nævnte under vedkommende kontrollerende dyrlæges vejledning. Den på-
gældende skal derefter på Den kgl. veterinær- og landbohøjskole gennemgå
et kursus af 4 dages varighed om trikinen og dens påvisning og bestå en af-
sluttende prøve. Der beskæftiges ca. 50 læge trikinkontrollører ved de auto-
riserede eksportslagterier.

Der kan desuden peges på forskellige persongrupper, der efter det oven-
for anførte næppe kan betegnes som egentlige mellemteknikere, men som
yder dyrlæger assistance af teknisk art ved udøvelsen af funktioner, der om-
fattes af begrebet dyrlægegerning.

Som eksempel herpå kan nævnes de tilsynsassistenter, som er ansat
ved de af landbrugsministeriet autoriserede eksportslagterier samt pølse-
og konservesfabrikker. De pågældende har til opgave under den tilsynsførende
dyrlæges ledelse og på dennes ansvar at udføre ethvert kontrolarbejde ved-
rørende virksomheden, herunder påse overholdelsen af de for virksomheden
gældende hygiejniske forskrifter. Ved virksomheder, der fremstiller kødva-
rer, som eksporteres til USA, medvirker tilsynsassistenterne ved kontrol-
len med overholdelsen af de fra amerikansk side fastsatte krav med hensyn
til indholdet af sådanne kødvarer. Tilsynsassistenterne må ikke give sig af
med kødkontrolmæssige undersøgelser af slagtedyr og -kroppe m.v. Der
kræves ingen speciel uddannelse af tilsynsassistenter, men blandt ansøgere
til stillinger som tilsynsassistenter foretrækkes normalt personer med en
faguddannelse som slagter eller pølsemager. Der er for tiden ansat ca. 200
tilsynsassistenter ved de af landbrugsministeriet autoriserede eksportvirk-
somheder.

Endvidere skal oplyses, at teknisk personale anvendes i vid udstrækning
i forbindelse med udøvelse af veterinær levnedsmiddelkontrol og veterinært
levnedsmiddeltilsyn fortrinsvis til assistance ved laboratorieundersøgelser
og ved prøveudtagning og i mindre omfang ved mere enkle veterinærmæssige
inspektioner som f. eks. temperaturkontrol med kølede og dybfrosne varer
under lagring og forhandling. Sådant personale anvendes også på laboratorier,
der foretager diagnosticering af sygdomme hos husdyr, vildtlevende dyr og
ferskvandsfisk. Ved ansættelse af sådant personale til assistance ved labo-
ratorieundersøgelser foretrækkes som regel ansøgere med laborantuddannelse,
men ansøgere med andre uddannelser, f. eks. husholdningslærerinder, kom-
mer også i betragtning. I nogle tilfælde foretages oplæring og instruktion så-
vel til laboratoriearbejde som til prøveudtagning og inspektion efter ansættelsen
ved den pågældende institution. Sådant personale beskæftiges på alle veterinære
laboratorier såvel statslige som kommunale, organisationsejede og private.

Man kan endvidere som eksempel nævne, at der er ansat personer, der
yder assistance af teknisk art ved gennemførelse af bestemmelserne i bekendt-
gørelse nr. 189 af 24. maj 1962 om bekæmpelse af og kontrol med mastitis hos
kvæget. De pågældende har til opgave at udtage mælkeprøver til laboratorieunder-
søgelse og at foretage undersøgelser i kvægbesætningerne med henblik på kon-
statering af sådanne forhold, som kan have betydning for smittens forekomst
og udbredelse i besætningen, herunder foretage undersøgelser af malkeanlæg,
malkearbejdets udførelse, kvægets opstaldning og fodring samt hygiejne. Det
er en betingelse for ansættelse i en sådan stilling, at den pågældende har et
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indgående kendskab til praktisk landbrug, herunder specielt kvægbrug, samt
har opholdt sig på en landbrugsskole i mindst 9 måneder. Den pågældende skal
straks efter ansættelsen gennemgå et teoretisk og praktisk kursus af 2-3 ugers
varighed pa statens veterinære serumlaboratoriums afdeling for mastitisbe-
kæmpelse i henhold til en af veterinærdirektoratet udarbejdet undervisnings-
plan. Der er for tiden ansat 12 sådanne assistenter.

Som det fremgår af bemærkningerne til § 4, stk. 1, i det til grund for
dyrlægeloven liggende lovforslag anses inseminering ikke for at kræve veteri-
nær indsigt, og sådan virksomhed falder derfor udenfor begrebet dyrlæge-
gerning. Der skal dog for fuldstændighedens skyld henvises til, at i henhold
til § 4 i lov nr. 211 af 31. maj 1968 om kunstig sædoverføring på husdyr må
kunstig sædoverføring til anden mands husdyr af sæd fra dyr, der skal opfylde
de i lovens § 1, stk. 1, nævnte krav, foruden af autoriserede dyrlæger kun
udføres af inseminører, som veterinærdirektoratet har givet tilladelse dertil
på nærmere af landbrugsministeren fastsatte betingelser. Disse betingelser
går bl.a. ud på, at de pågældende skal have gennemgået et kursus i inse-
minering.

B. Fremmed ret

Gennem udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i en række
lande er der indhentet oplysning om, i hvilket omfang der i disse lande be-
nyttes ikke fuldt veterinært uddannet medhjælp ved udøvelse af dyrlægeger-
ning, d.v.s. dyrlægepraksis, kød-og mælkekontrol samt veterinært levneds-
middeltilsyn, samtom, hvilken uddannelse sådant personale får. De pågældende
lande er, nævnt i alfabetisk rækkefølge: Canada, Den tyske demokratiske
Republik, England, Finland, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Hol-
land, Irland, Japan, Norge, Polen, Sverige og USA.

De indkomne oplysninger er blevet bearbejdet i veterinærdirektoratet,
der på grundlag af disse oplysninger samt oplysninger om forholdene i de
pågældende lande, som veterinærdirektoratet i øvrigt er i besiddelse af, har
udarbejdet summariske oversigter over forholdene på de nævnte områder i

/ hvert af de nævnte lande. Disse summariske oversigter vedlægges som
Bilag 1 - 13.

'/. Som bilag 14 vedlægges en skrivelse af 5. august 1971 fra veterinær-
direktoratet, hvori direktoratet fremsætter sammenfattende kommentarer til
de nævnte oplysninger. Det fremgår bl.a. heraf, at der i alle de nævnte lande
findes en dyrlægelov, der giver dyrlægerne eneret på at udøve dyrlægegerning.
Afgrænsningen af begrebet dyrlægegerning varierer en del, men det er veteri-
nærdirektoratets opfattelse, at hensigten med bestemmelserne i alle de nævnte
lande er, at dyreejere og disses personale selv kan behandle en ejendoms
dyrebestand, forudsat at behandlingen ikke kræver speciel veterinær indsigt,
at rekvisition af receptpligtige la?gemidler er foretaget af en dyrlæge, og at
lægemidlerne anvendes efter hans anvisning, samt at dyrene ikke udsættes
for unødig lidelse. Med hensyn til anvendelse af mellemteknikere i dyrlæge-
praksis varierer forholdene fra land til land. Af oplysningerne fra Den tyske
Demokratiske Republik og Polen fremgår, at der på grundlag af en ret om-
fattende teoretisk og praktisk uddannelse med tilhørende prøver tilvejebringes
et korps af veterinære mellemteknikere, der i samarbejde med autoriserede
dyrlæger delvis selvstændigt kan udføre ikke ubetydelige dele af de funktioner,
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der henhører under dyrlægegerningen. I de øvrige lande kan det efter de
foreliggende oplysninger ikke antages, at der anvendes egentlige mellem-
teknikere i dyrlægepraksis. Derimod anvendes der ligesom her i landet per-
sonale, der yder dyrlæger teknisk assistance, evt. efter en vis forudgående
uddannelse i pleje af syge dyr eller på basis af en oplæring i den pågældende
virksomhed.

For sa vidt angår forholdene på kødkontrolområdet er det oplyst, at i
Norge, Finland og Japan udføres al kødkontrol ligesom i Danmark af autori-
serede dyrlæger. Sverige har tidligere haft tilsvarende regler, men inden for
de seneste år er der på 3-måneders kursus uddannet læge kødkontrollører i
et antal af ca. 40. Disse er dog navnlig beskæftiget på fjerkræslagterier.

I England kan personer, der har gennemgået en programmeret uddan-
nelse i kødkontrol af ca. 1 års varighed, Meat Inspectors, selvstændigt udøve
kødkontrol, men kun for så vidt angår hjemmemarkedet. På de få slagtehuse
i England, der er autoriseret til eksport, udøves kødkontrol af dyrlæger.
Irland har et lignende system, idet dog tilsynet med kød til hjemmemarkedet
for en stor dels vedkommende varetages af såkaldte Health Inspectors, der
har en 3-årig uddannelse.

I Holland findes en gruppe mellemteknikere, keurmeesters, der uddan-
nes på kursus af 3 måneders varighed på et offentligt slagteri. Sådanne keur-
meesters fungerer i et vist omfang som lægkontrollører under en dyrlæges

'/. opsyn. Der henvises i øvrigt om forholdene i Holland til de som bilag 15 og 16
vedlagte indberetninger af december 1968 og 10. februar 1969 fra statskon-
sulenten i Holland.

I Frankrig anvendes også mellemteknikere på kødkontrolområdet. Ud-
dannelsen af de pågældende, der forudsætter en skoleuddannelse på studenter-
eksamens niveau, består af et teoretisk kursus på 8 måneder og en praktisk
uddannelse på 3 måneder. Disse mellemteknikeres opgaver består hovedsage-
ligt i under en veterinærinspektørs ledelse at udføre tekniske opgaver, kon-
trol, sanitærinspektion af levende dyr på markederne m.v. , kvalitets- og
sundhedskontrol før og efter slagtning af dyr, bestemt til menneskelig er-
næring, samt sundhedskontrol af levnedsmidler af animalsk oprindelse. De
pågældendes funktioner synes imidlertid efter det oplyste at være mere af
sekretærmæssig end veterinærfaglig art.

I Forbundsrepublikken Tyskland anvendes på forbundsplan læge kødkon-
trollører, såkaldte Fleischbeschauer, som ved beståelse af en prøve har
dokumenteret sagkundskab. Disse teknikere må dog kun udføre kødkontrol i
mindre kommuner og i mindre slagterivirksomheder og ikke på offentlige
slagtehuse i større kommuner med slagtehustvang.

I Den tyske Demokratiske Republik kan mellemteknikere, der har gen-
nemgået en 2-årig uddannelse, som er planlagt forlænget, udføre sådan kød-
og trikinkontrol, som ikke er forbeholdt dyrlæger. Endvidere kan de udføre
kontrol med kødvarefabrikker og andre virksomheder, der forarbejder, lagrer
eller transporterer animalske levnedsmidler.

I Polen kan mellemteknikere, der er blevet uddannet på et 6-ugers kur-
sus, udføre kødkontrol men kun på sunde dyr og kun ved slagtninger i små
landsbyer.

I USA og Canada anvendes i stor udstrækning personer, der har gennem-
gået en programmeret uddannelse af kortere eller længere varighed, til at
foretage kødkontrol under en dyrlæges overtilsyn. Efter det oplyste er for-
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holdet mellem dyrlæger og læge kødkontrollører i USA 1:3 i slagtehuse og
1:5-6 i kødvarefabrikker, og i Canada 1:3-4.

Hvad der ovenfor er anført om udøvelse af kødkontrol i de angivne lande
gælder stort set også for så vidt angår kontrol med fjerkræ i disse lande.

'/. Som bilag 17 vedlægges en gennem udenrigsministeriet modtaget skri-
velse af 24. marts 1972 fra Den danske Mission i Brüssel bl. a. vedr. spørgs-
målet om anvendelse af mellemteknikere. Der henvises til, at det af Artikel
3, stk. 1, litra c og e, i Rådsdirektiv 64/433 om handel med fersk kød frem-
går, at en af veterinærmyndighederne udpeget dyrlæge skal foretage under-
søgelse af dyrene før slagtning og kontrol med kødet efter slagtning, og at
det endvidere af direktivets bestemmelser fremgår, at dyrlægen er ansvarlig
for kødets stempling, og at det er dyrlægen, der udsteder den attest for kødets
egnethed til menneskeføde, som skal ledsage kødet. Ifølge Artikel 3, stk. 2,
kan dyrlægen ved kødkontrollen ved opgaver af rent praktisk art lade sig bi-
stå af medhjælpere, der er særligt uddannede hertil. Kommissionen kan
efter høring af medlemslandene fastlægge enkelthederne vedrørende denne
bistand. Dette er endnu ikke sket. I Rådsdirektiv 71/118 om handel med
fersk fjerkrækød findes der præcise forskrifter for anvendelsen af medhjælpere
for dyrlægen i Artikel 4, stk. 1 og 3. Medhjælperen kan herefter - under dyr-
lægens direkte opsyn og ansvar - medvirke til kontrol med, at de hygiejniske
forskrifter for fjerkræslagterier er opfyldt, samt kontrol med, at der ikke
forekommer noget unormalt i forbindelse med undersøgelsen af slagtedyrene
og ved kødkontrollen. Såfremt noget unormalt konstateres, skal dyrlægen
straks tilkaldes.

Det fremgår videre af missionens skrivelse, at ifølge Kommissionens
eksperter vil detailbestemmelserne om medhjælpere i tilslutning til direktiv
64/433 om handel med fersk kød af kvæg og svin m. m. komme til at ligge
meget nær ovennævnte regler for fjerkrækød, og at det generelt kan siges,
at der i EF er stærk modstand imod en overførsel af egentlige dyrlægeop-
gaver til mellemteknikere. Af skrivelsen fremgår i øvrigt, at Kommissionen
af de i missionens skrivelse anførte grunde ikke finder, at det kan være i
dansk interesse at gå ind for øget anvendelse af mellemteknikere til egentlige
dyrlægeopgaver i forbindelse med kød- og mælkekontrol, levnedsmiddeltilsyn
m. m.

Med hensyn til mælkekontrolområdet kan det, som det fremgår af veteri-
nærdirektoratets skrivelse af 5. august 1971 (bilag 14), på grundlag af de ind-
hentede oplysninger fastslås, at der i intet af de pågældende lande findes en
mælkekontrol af samme karakter som den danske. Det må antages, at der i
disse lande inden for mælkekontrollen i højere grad anvendes sundhedsin-
spektører på forskellige niveauer end dyrlæger. Ved bedømmelsen af for-
holdet må det tages i betragtning, at den under veterinærdirektoratet orga-
niserede mastitisbekæmpelse formentlig omfatter en større procentdel af
malkekvægbestanden end i noget andet land, og at mastitisbekæmpelse og
veterinær mælkekontrol supplerer hinanden.

Der er endnu ikke inden for EF vedtaget bestemmelser, der direkte
vedrører mælkekontrolområdet, men der foreligger et forslag til en råds-
forordning om de sundhedsmæssige og hygiejniske betingelser, som rå mælk
bør opfylde i egenskab af råstof for fremstilling af varmebehandl et mælk og
mælkeprodukter.
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For så vidt angår udøvelse af levnedsmiddeltilsyn i almindelighed i de
omtalte lande er det i veterinærdirektoratets skrivelse af 5. august 1971 an-
ført, at dette tilsyn ligesom her i landet i større eller mindre omfang be-
strides af andre myndigheder end de veterinære. Til foretagelse af nødvendige
laboratorieundersøgelser anvendes selvsagt personale med laboratorieuddan-
nelse og på det inspektionsmæssige område personale med speciel uddannelse
som f. eks. Public Health Inspectors i England og préposés sanitaires i Frankrig.
Det vides endvidere, at der både i Holland og i Japan eksisterer en omfattende
Public Health Service, hvorved veterinærer er ansat i betydeligt omfang.

C. Anvendelse af mellemteknikere ved kød- og fjerkrækontrol

Spørgsmålet om anvendelse af mellemteknikere ved kød- og fjerkrækon-
trol har været rejst gentagne gange i tidens løb under den form, om der er
mulighed for ansættelse af lægkontrollører til erstatning for kontrollerende
dyrlæger ved de autoriserede slagterier. Spørgsmålet var således genstand
for en forespørgselsdebat i folketinget den 15. november 1967 (Folketingsti-
dende 1967, spalte 1240-44).

Spørgsmålet om ansættelse af lægkontrollører ved fjerkræslagterierne
blev rejst af Fjerkræeksport-udvalget i 1961 med en henvisning til, at der
var et stigende behov for kontrol af slagtet fjerkræ, og at der var risiko for,
at der ikke kunne skaffes dyrlæger nok til udførelse af kontrollen. Spørgs-
målet blev forelagt Det veterinære Sundhedsråd, der udtalte sig i den i kopi
vedlagte skrivelse af 11. april 1962 med 1 bilag (bilag 18 og 19). Det frem-
går heraf, at sundhedsrådets opfattelse er, at såfremt landbrugsministeriet
finder det formålstjenligt at gå ind for anvendelse af lægmænd som fjerkræ-
kontrollører, vil det være sagligt forsvarligt at gøre dette, såfremt de på-
gældende - foruden en praktisk uddannelse på et fjerkræslagteri - har gennem-
gået en teoretisk uddannelse på Den kgl. veterinær- og landbohøjskole afslut-
tet med en mundtlig eksamen. Endvidere er det en forudsætning, at lægkon-
trollørerne ansættes af det offentlige uden noget afhængighedsforhold til
slagterierne, at lægkontrollørerne udfører deres kontrolarbejde under den
kontrollerende dyrlæges ansvar og direkte tilsyn, hvorved forstås, at der i
kontroltiden foruden lægkontrollører altid skal være en dyrlæge til stede ved
kontrollen, at lægkontrollørernes indsats bestemmes af den kontrollerende
dyrlæge under hensyntagen til den større eller mindre sygelighed hos slagte-
dyrene, og at lægkontrollørernes beføjelser begrænses til at afgøre, hvad der
umiddelbart kan anses for egnet til konsum, medens efterundersøgelse og
kassationer altid skal foretages af dyrlægen.

Spørgsmålet om muligheden for anvendelse af mellemteknikere ved de
autoriserede eksportsvineslagterier har ikke af landbrugsministeriet været
forelagt Det veterinære Sundhedsråd, men spørgsmålet har i årenes løb gen-
tagne gange været drøftet med veterinærdirektoratet, der ikke har afvist
muligheden for anvendelse af mellemteknikere ved disse slagterier.

Kontrollen på de autoriserede eksportsvineslagterier, kreatureksport-
slagterier og fjerkræslagterier udføres nu dels af faste overdyrlæger og
faste reservedyrlæger dels af timelønnede dyrlæger. De timelønnede dyrlæger,
der som hovedregel er praktiserende dyrlæger bosat i vedkommende opland,
tilkaldes, når der er behov derfor, og aflønnes efter det antal timer, de be-
skæftiges på slagteriet.
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Til belysning af spørgsmålet om, i hvilket omfang de ved kød- og fjer-
krækontrol ansatte dyrlæger kan tænkes erstattet af mellemteknikere, har

'/. veterinærdirektoratets afdeling for kødkontrol udarbejdet den som bilag 20
vedlagte redegørelse af 10. maj 1972.

Det anføres i redegørelsen, at denne bygger på, at fornævnte principper,
som blev afstukket i 1962 af Det veterinære Sundhedsråd for anvendelse af
lægkontrollører ved fjerkrækontrollen, må gælde hele kontrolområdet, samt
at disse principper harmonerer med de krav, der fra udlandets side stilles
for at anerkende anvendelse af lægkontrollører ved kontrollen på eksport-
slagterier. Dette forhold medfører, at ansættelse af lægkontrollører må anses
for udelukket ved en række af de mindste slagterier. Dette gælder de mindste
fjerkræslagterier, hvor kontrollen udføres af en deltidsansat dyrlæge. End-
videre gælder det fjerkræslagterier og andre slagterier med 1 heltidsansat
dyrlæge og timelønnet veterinær assistance, idet den timelønnede dyrlæge i
disse tilfælde i almindelighed træder til i tilfælde af den fastansatte dyrlæges
forfald (ferie, sygdom m. m. ). Den timelønnede dyrlæge må for at kunne
varetage kontrollen selvstændigt i sådanne perioder have en mere regelmæssig
tilknytning til kontrolarbejdet på vedkommende slagteri. Endvidere vil nævnte
forhold som nærmere anført i redegørelsen medføre, at efterkontrolarbejdet
på slagterier, hvor der ansættes lægkontrollører, må intensiveres.

For så vidt angår de autoriserede eksport-svineslagterier, hvoraf der
findes i alt 50, fremgår det af veterinærdirektoratets redegørelse, at ansæt-
telse af lægkontrollører ved andre slagterier end de 10 - 15 største ikke kan
antages at medføre nogen besparelse i kontroludgifterne.

For så vidt angår kreatureksportslagterierne fremgår det af redegørelsen,
at det næppe vil være forsvarligt og i hvert fald ikke hensigtsmæssigt at er-
statte dyrlæger med lægkontrollører.

For så vidt angår de autoriserede fjerkræslagterier, hvoraf der findes
43 i alt, fremgår det af redegørelsen, at ansættelse af lægkontrollører ved
andre end de 8 største slagterier ikke kan antages at ville medføre nogen be-
sparelse i kontroludgifterne. Det anføres, at det synes nærliggende at antage,
at arbejdet som læg fjerkrækontrollør vil være udmærket egnet for kvinder,
hvilket bl.a. vil indebære den fordel, at der formentlig ikke vil blive besvær
med at få sådanne stillinger besat som halvdagsstillinger.

Til udgifter ved kontrol i forbindelse med udførsel af kød m.v. er der
i finansåret 1972-73 bevilget i alt 60.400.000 kr. Hvor stor en del af kontrol-
udgiftsbeløbet, der vil kunne spares ved ansættelse af lægkontrollører, af-
hænger selvsagt af, hvilken løn man regner med, at lægkontrollørerne skal
have. Veterinærdirektoratet er i redegørelsen gået ud fra, at årslønnen for
lægkontrollører ved eksport-svineslagterierne vil komme til at udgøre brutto
ca. 60.000 kr. , og at den tilsvarende årsløn ved fjerkræslagterierne vil blive
ca. 22.000 kr. for en halvdagsstilling. Forskellen i aflønningen beror på for-
skellen i den nødvendige uddannelse. Direktoratet mener, at lønningerne ikke
kan sættes lavere, hvis man skal gøre sig håb om tilstrækkelig tilgang til stil-
lingerne og om at fastholde lægkontrollørerne i disse.

På denne baggrund har direktoratet beregnet, at der ved ansættelse af
lægkontrollører ved de 9 største eksport-svineslagterier vil kunne forventes
en besparelse i kontroludgifterne, der anslås til godt if mill. kr. , og at der
ved ansættelse af lægkontrollører ved de 8 største fjerkræslagterier kan for-
ventes en besparelse, der anslås til ca. 300.000 kr.
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Der er ikke ved beregningerne taget hensyn til de udgifter, der evt. vil
komme til at påhvile det offentlige i forbindelse med uddannelse af lægkontrollører.

Det skal i denne forbindelse påpeges, at opnåelse af de ovennævnte be-
sparelser har til forudsætning, at man fra det offentliges side kan anvende dyr-
læger og lægkontrollører pa den made, som anses for mest hensigtsmæssig
også ud fra et økonomisk synspunkt. Dette indebærer bl.a. , at dyrlæger og
lægkontrollører vil komme til at udføre samme funktioner på slagterier af
forskellig størrelse. Som det fremgår af det senere anførte, kan Den danske
Dyrlægeforening ikke tiltræde dette.

Udvalget har anmodet Fjerkræeksport-udvalget og Eksport- Svineslagte-
riernes Salgsforening om en udtalelse om disse organisationers syn på spørgs-
målet om tekniske problemer i arbejdsgangen i forbindelse med anvendelse af
lægkontrollører på de autoriserede virksomheder. De fra de to organisationer
modtagne udtalelser af henholdsvis 24. maj og 26. maj 1972 vedlægges som bi-

'/. lag 21 og 22.

I Fjerkræeksport-udvalgets skrivelse er det anført, at en evt. anvendelse
af lægkontrollører på fjerkræslagterierne, så vidt det kan overskues på nu-
værende tidspunkt, ikke vil påvirke arbejdsgangen på fjerkræslagterierne un-
der forudsætning af, at der ansættes tilstrækkeligt mange lægkontrollører.
Efter Fjerkræeksport-udvalgets opfattelse har den nuværende dyrlægeordning
med indkaldelse af praktiserende dyrlæger på timeløn fungeret meget fleksibelt
og tilfredsstillende set fra slagteriernes synspunkt. Man har haft mulighed for
at dække ferie og sygdom m.v. uden at have fastansat ekstramandskab til at
imødegå disse situationer. Ved overgang til lægkontrollører må der skabes sik-
kerhed for, at der altid vil være tilstrækkeligt kontrolpersonale. Der må der-
for forudses fast ansættelse af ekstramandskab, der skal kunne træde til i til-
fælde af fravær af en eller anden grund. Fjerkræeksport-udvalget lægger end-
videre meget stor vægt på, at de nuværende veterinærattester bibeholdes,
idet afsætningen over hele verden bygger på, at danske varer er dyrlægekon-
trolleret. Reklameindsatsen for fjerkrækød i europæiske lande og i Fjern- og
Mellemøsten bygger på sloganet "Dansk fjerkræ er dobbelt kontrolleret", og
Fjerkræeksport-udvalget anfører, at det er vigtigt at kunne slå på, at hvert en-
kelt dyr er dyrlægekontrolleret for egnethed til menneskeføde. Fjerkræeksport-
udvalget forudser, at der i forbindelse med ansættelse aflægkontrollører, i-
sær hvis disse bliver kvinder, vil blive tale om store omkostninger til ny- og
ombygninger for at få indrettet fornødne vaske-, toilet- og opholdsrum, og
Fjerkræeksport-udvalget skønner, at udgifterne til de nødvendige ændringer
langt vil overgå de anslåede besparelser i kontroludgifter, hvortil kommer ud-
dannelsesomkostninger. Fjerkræeksport-udvalget anser det anslåede lønniveau
på 22.000 kr. brutto for en halvdagsstilling, som er anvendt i beregningerne,
for at være så lavt, at der formentlig vil blive tale om meget store udskiftninger
i personalet, og som følge deraf store løbende omkostninger til uddannelse
af nye kontrollører. Sluttelig anføres, at det ikke kan afgøres, hvordan en
eventuel ændring af veterinærattesten vil påvirke afsætningen, men at den al-
lerede opnåede good-will meget let kan sættes over styr.

I salgsforeningens redegørelse af 26. maj 1972 (bilag 22) anføres, at
det vigtigste problem i slagteteknisk henseende er den forudsætning for an-
vendelse af lægkontrollører, der går ud på, at lægkontrolløren kun kan sor-
tere unormalt fra normalt, medens den kødkontrolmæssige afgørelse skal
foretages af en dyrlæge. Dette vil sige, at der bliver tale om efterkontrol
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af en hvilken som helst sygelig forandring på dyrene. Det oplyses endvidere,
at det i en rapport fra 1971 om udvidet sygdomsregistrering, som er udar-
bejdet af salgsforeningens veterinærafdeling i samråd med veterinærdirek-
toratet, er angivet, at der blev registreret sygelige forandringer hos 40,2%
af grise fra normale leveringer, samt at det må antages, at der ved indfø-
relse af en udvidet sygdomsregistrering vil blive registreret sygelige for-
andringer ved kødkontrollen på mere end 40% af dyrene, snarere 50% af disse.
Videre anføres, at i medfør af bl.a. EF-bestemmelserne skal samtlige dele
af dyret være til stede ved kontrollen, og at dette betyder, at hvis der findes
en sygelig forandring i kroppen, skal tarmsæt og pluckssæt følge med til
efterkontrollen.

I praksis vil dette få til følge, at efterkontrolområdet skal udvides
ganske væsentligt, ligesom tarmtransportører, plucksconveyere o. s. v. skal
bygges om, for at dette krav til efterkontrollen kan gennemføres.

Salgsforeningen anfører endvidere, at såfremt man ændrer på de foran
angivne forudsætninger, skulle der være mulighed for at gennemføre lægkon-
trol. Det har vist sig, at hovedparten af de registrerede sygdomme ved de
nævnte forsøg kan henføres til leverpletter og lungehindebetændelse, der ikke
ud over kassation af vedkommende organdel har nogen betydning for kroppens
og de øvrige organers anvendelse til menneskeføde. Det er endvidere kendt,
at det er forholdsvis sjældent, man finder sådanne forandringer på tarmsæt-
tene, som har afgørende betydning for den kødkontrolmæssige vurdering af
kroppen. Salgsforeningen konkluderer derefter, at såfremt de foran angivne
forudsætninger for indførelse aflægkontrol skal opretholdes, vil dette kræve
meget omfattende ændringer af slagtegangens indretning på svineslagterierne.
Det vil være umuligt at vurdere det økonomiske omfang af disse ændringer og
ombygninger, da forholdene vil være forskellige fra virksomhed til virksom-
hed. Det bemærkes dog, at der på slagterier med begrænset efterkontrolom-
råde i øjeblikket vil kræves bygningsmæssige ændringer. På slagterier med
større plads i efterkontrolområdet vil de nødvendige ændringer formodentlig
kunne begrænses til ombygning af tarmconveyere og plucksconveyere. Des-
uden vil der kræves en ændring af systemet til borttransport af kasserede
dele og affald. Omkostningerne bliver meget høje i forhold til den besparelse
i kontroludgifter, der kan blive tale om. Salgsforeningen foreslår derfor, at
der optages forhandlinger om grundlaget for indførelse aflægkontrol, og at
dette ændres inden en ny vurdering af mulighederne kan gennemføres.

I udvalget er der udtrykt divergerende opfattelser med hensyn til det
omhandlede spørgsmål.

Repræsentanterne for Landbrugsrådet, De samvirkende danske landbo-
foreninger og De samvirkende danske husmandsforeninger har erklæret sig
indforstået med, at der efter de fremkomne oplysninger ikke kan spares på
kontroludgifterne ved at anvende mellemteknikere på de små slagterier. For
så vidt angår de større slagterier peger disse medlemmer på de muligheder,
der efter det oplyste er for besparelser i kontroludgifterne ved anvendelse af
mellemteknikere, og mener, at det vil være forsvarligt at søge at udnytte
disse besparelsesmuligheder. Disse medlemmer anfører endvidere, at man
ikke må overvurdere de tekniske vanskeligheder ved overgang til anvendelse
af mellemteknikere på slagterierne. I forbindelse med opførelse af nye slagte-
rier og ved foretagelse af ombygning i forbindelse med fusion af slagterier vil
der være lejlighed til at foretage sådanne bygningsmæssige foranstaltninger,
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som er nødvendige for at kunne anvende et kontrolsystem med mellemteknikere,
uden at dette kan antages at medføre uforholdsmæssige merudgifter. Endvidere
mener disse medlemmer, at det enkelte slagteri selv bør kunne bestemme,
om der skal anvendes mellemteknikere på slagteriet.

Udvalgets øvrige medlemmer er med hensyn til sidstnævnte spørgsmål
af den opfattelse, at da kød- og fjerkrækontrol er offentlig kontrol, må det
være det offentlige alene, der træffer afgørelse om og har ansvaret for, i
hvilket omfang der evt. kan anvendes mellemteknikere ved denne kontrol.

I anledning af Eksport-Svineslagteriernes Salgsforenings ovennævnte
ønske om, at der optages forhandlinger om ændring af de ovennævnte forud-
sætninger for anvendelse af lægkontrollører, henviser sidstnævnte medlem-
mer til de oplysninger, der er modtaget fra Den danske Mission i Brüssel
(bilag 17), hvoraf synes at fremgå, at de bestemmelser, der nu gælder inden
for EF, og de bestemmelser, der kan forventes vedtaget på dette område,
stemmer overens med de fornævnte forudsætninger. Endvidere ønsker disse
medlemmer at pege på, at en ændring af disse forudsætninger i øvrigt vil
kunne skade eksporten her fra landet af kød og fjerkræ samt produkter heraf,
idet der må påregnes at ville opstå vanskeligheder med opfyldelsen af import-
landenes veterinære krav med hensyn til den kontrol, som de importerede
varer skal have været underkastet. Disse medlemmer henviser endvidere til
det i Fjerkræeksport-udvalgets ovennævnte skrivelse af 24. maj 1972 (bilag 21)
anførte om den reklamemæssige værdi, som det nugældende system har bl.a.
derved, at der kan reklameres med, at hvert enkelt dyr er dyrlægekontrol-
leret for egnethed til menneskeføde.

Repræsentanterne for dyrlægeorganisationerne anfører herudover, at
det centrale i spørgsmålet om. anvendelse af mellemteknikere ved kød- og
fjerkrækontrol for disse organisationer er at få fastlagt, hvilke funktioner
sådanne lægkontrollører skal udøve. Når dette er fastlagt, må disse funktioner
udøves af lægkontrollører ved såvel store som små slagterier, idet dyrlæge-
organisationerne ikke under nogen omstændighed vil kunne tiltræde, at de
samme funktioner udføres af henholdsvis dyrlæger og mellemteknikere på
slagterier af forskellig størrelse.

D. Anvendelse af mellemteknikere på andre områder end kød- og fjerkræ-
kontrollen

Det under C behandlede spørgsmål om kød- og fjerkrækontrol har rela-
tion til dyrlægelovens § 4, stk. 1, litra d, der vedrører udøvelse af veterinær
levnedsmiddelkontrol og veterinært levnedsmiddeltilsyn. Som også omfattet
af denne bestemmelse kan nævnes mælkekontrol på produktionsstedet og la-
boratoriekontrol af mælk i henhold til lovgivningen om mælkekontrol.

Mælkekontrol på produktionsstedet udføres i overensstemmelse med
lov nr. 245 af 8. juni 1966 om mælkekontrol af dyrlæger, og nærmere bestem-
melser om kontrollen er fastsat i en af landbrugsministeriet udstedt instruks.
Repræsentanterne for landbrugsrådet, De samvirkende danske landbofor-
eninger og De samvirkende danske husmandsforeninger mener, at det bør
overvejes nærmere, om ikke det vil være hensigtsmæssigt at åbne mulighed
for anvendelse af mellemteknikere på dette område til kontrol med besæt-
ninger, stalde, malkerum samt mælkens opbevaring og transport.
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Udvalgets øvrige medlemmer peger på, at de nævnte funktioner har til
formål at sikre mælkens hygiejniske og bakteriologiske kvalitet og derfor bør
være forbeholdt de autoriserede dyrlæger. De har anført, at dette synes at
være i overensstemmelse med bestemmelserne i det under B nævnte udkast til
EF-rådsforordning om de sundhedsmæssige og hygiejniske betingelser, som
rå mælk bør opfylde i egenskab af råstof for fremstilling af varmebehandlet
mælk og mælkeprodukter, idet udkastet indeholder regler om veterinærunder-
søgelse af malkekvægsbesætningerne mindst én gang årlig og undersøgelse af
mælk fra køer, der er udsat på grund af mastitis. De har endvidere anført,
at der ved den danske veterinæruddannelse gives en omfattende undervisning
i faget mælkekontrol. Dette skal ses i sammenhæng med, at det zoosanitære
og hygiejniske tilsyn med produktion af mælk til konsum fra det blev iværk-
sat omkring århundredskiftet og til dato har været varetaget af dyrlæger.
Disse medlemmer anser det for uhensigtsmæssigt at foretage ændringer i det
ved lov nr. 245 af 8. juni 1966 om mælkekontrol gennemførte system, der
indebar en betydelig rationalisering af den tidligere arbejdsform.

Sidstnævnte medlemmer afviser imidlertid ikke muligheden af, at der
kan foretages yderligere rationalisering, men mener, at en sådan ikke kan
blive aktuel, før det er afklaret, i hvilken udstrækning denne bør harmoni-
seres med EF s bestemmelser om konsummælk. De mener dog, at der i givet
fald mere vil blive tale om assistance af teknisk art end egentlig mellemtek-
nikervirksomhed, således som det f. eks. er tilfældet med den virksomhed,
der som ovenfor omtalt udøves aflægfolk i forbindelse med bekæmpelse af
mastitis hos kvæget.

En tilsvarende stilling har udvalgets medlemmer indtaget med hensyn
til den kommunale levnedsmiddelkontrol, herunder butiks- og virksomhedstil-
syn og laboratoriekontrol med levnedsmidler. Repræsentanterne for landbrugs-
organisationerne mener, at det også på dette område som helhed bør over-
vejes at anvende mellemteknikere f. eks. til butiks- og virksomhedstilsyn,
medens udvalgets øvrige medlemmer er af den opfattelse, at da der på disse
områder er tale om kontrol og tilsyn, som skal sikre levnedsmidlernes
hygiejniske og bakteriologiske kvalitet, bør udøvelsen forbeholdes dyrlæger.
Sidstnævnte medlemmer vil dog ejheller på dette område udelukke muligheden
af, at der vil kunne blive tale om at anvende lægfolk i videre omfang, end det
der efter det under A anførte er tale om i dag, men mener dog, at det, der
vil blive tale om i så fald, vil va^re assistance af teknisk art og ikke egentlig
mellemteknikervirksomhed.

Det, der er anført under C og det, der hidtil er anført under D, har
alene vedrørt den form for dyrlægegerning, der omfattes af bestemmelsen i
dyrlægelovens § 4, stk. 1, litra d. Udvalget skal imidlertid efter det stil-
lede kommissorium tage stilling til sprøgsmålet om muligheden for og for-
svarligheden af at anvende mellemteknikere inden for alle områder af dyr-
lægegerning, således som dette begreb er afgrænset i dyrlægelovens § 4, stk. 1.

Lovens § 4, stk. 1, litra a, vedrører anmeldelsespligtige smitsomme
husdyrsygdomme. I lovforslagets bemærkninger til denne bestemmelse er
anført, at den må ses på baggrund af det offentliges interesse i, at tilfælde af
sådanne smitsomme husdyrsygdomme, som i henhold til lovgivningen skal an-
meldes til myndighederne, kommer under tilsyn og behandling af en veterinær,
således at der straks kan træffes foranstaltninger, der tjener såvel sam-
fundets som den pågældende dyreejers interesse bedst. Bestemmelsen tager ikke
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sigte på sædvanlig røgt og pleje af syge dyr eller sådan behandling - f. eks.
indgivelse af medicin - som dyrlægen har foreskrevet.

Repræsentanterne for dyrlægeorganisationerne har anført, at det ikke
vil være fagligt muligt at anvende teknisk personale i forbindelse med diagno-
sticering og behandling af anmeldelsespligtige smitsomme husdyrsygdomme.
Skal der opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at smittespredning evt. med kata-
strofale følger ikke finder sted, må diagnosticering og behandling af de af
lovgivningen omfattede smitsomme sygdomme foretages af dyrlæger.

Udvalgets øvrige medlemmer har erklæret sig enige heri.
Bestemmelsen i § 4, stk. 1, litra b, der vedrører andre sygdomme, til

hvis behandling der kræves veterinær indsigt, er nærmere afgrænset i lov-
forslagets bemærkninger til § 4. Det fremgår heraf, dels at bestemmelsen
ikke hindrer ejeren i selv at søge at kurere sine dyr, dels at f. eks. kastrering
af smågrise, inseminering og klovbeskæring ikke anses for at kræve veterinær
indsigt, og at afhorning af dyr i et vist omfang kan foretages af andre end dyr-
læger i henhold til derom af justitsministeriet i medfør af lov om værn for dyr
fastsatte bestemmelser. Videre anføres, at den tidligere ordning, hvorefter
der navnlig i Sønderjylland virkede lægpraktikanter, ikke længere eksisterer,
og at en sådan ordning heller ikke kan være formålstjenlig, efter at der nu
ikke mere er noget område her i landet, der ikke er dækket af praktiserende
dyrlæger.

Der er i udvalget givet udtryk for divergerende opfattelser med hensyn
til spørgsmålet om muligheden for anvendelse af mellemteknikere på det om-
råde, der omfattes af § 4, stk. 1, litra b.

Repræsentanterne for landbrugsorganisationerne er af den opfattelse,
at det vil være muligt i et vist omfang at anvende mellemteknikere, der er sær-
ligt uddannede dertil, til at foretage diagnosticering af visse ikke-smitsom-
me sygdomme.

Repræsentanterne for dyrvlægeorganisationerne har heroverfor anført,
at behandling af andenmands dyr for sygdomme, hvis behandling kræver
veterinær indsigt, og som ikke er omfattet af lovgivningen om smitsomme
sygdomme, må overlades dyrlæger for så vidt angår diagnosticeringen dels
for at undgå forveksling med smitsomme sygdomme, der er omfattet af lov-
givningen, dels af dyreværnsmæssige grunde. Disse medlemmer har end-
videre henvist til, at dyrlægeforeningens undervisningsvirksomhed overfor
landmænd tager sigte på at træne landmanden til at foretage sygdomsbehandling
og andre behandlinger, der traditionelt har været udført af dyrlæger, men som
i henhold til dyrlægeloven kan udføres af landmanden selv. Dyrlægeforeningen
mener ved det initiativ, der er taget på dette område, at have imødekommet
et ønske fra landbrugets side og at have overflødiggjort behovet for træning
af lægfolk til behandling af andenmands dyr. I øvrigt skulle efter deres opfat-
telse en uddannelse, der sikrede, at en sådan behandling kunne foretages på
forsvarlig måde, være så omfattende, selvom træningen kun var rettet mod
enkelte arbejdsområder, at den ikke ville stå i rimeligt forhold til de ar-
bejdsmuligheder, den pågældende ville få. Endelig er det anført, at der må
forventes en udvikling, som i takt med strukturændringerne i landbruget vil
skabe mulighed for at udskille en del enkle funktioner, der forekommer meget
hyppigt, fra det veterinære område, således at pågældende funktion kan ud-
føres af lægmænd på særlige betingelser eller efter særlige instruktioner.
Som eksempel herpå kan nævnes kupering af lam og grise i første leveuge og
afhorning af dyr under 4 uger.
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Udvalgets øvrige medlemmer har tilsluttet sig det standpunkt, som er
indtaget af dyrlægeorganisationernes repræsentanter.

Lovens § 4, stk. 1, litra c, vedrører det forhold at tage dyr under be-
handling under anvendelse af lægemidler, der efter apotekerlovgivningen kun
må udleveres mod recept. Det anføres i lovforslagets bemærkninger, at be-
stemmelsen ligeså lidt som bestemmelsen i litra a tager sigte på sædvanlig
røgt og pleje af syge dyr eller sådan behandling - f. eks. indgivelse af medicin
- som dyrlægen har foreskrevet. Endvidere fremgår det af bemærkningerne,
at teknisk assistance for dyrlæger med hensyn til de af litra c omfattede
funktioner kun vil kunne komme på tale på den måde, at det i det omfang, der
måtte opstå behov herfor, tillades, at dertil uddannede lægmænd under en
dyrlæges opsyn foretager masseindsprøjtninger af forebyggende art overfor
ernærings- og mangelsygdomme.

Repræsentanterne for dyrlægeorganisationerne har anført, at ordinering
af receptpligtig medicin er en arbejdsopgave, der forudsætter indgående
diagnostisk, herunder differentialdiagnostisk, samt farmakologisk viden og
ikke på forsvarlig måde vil kunne overlades teknisk personale. Selve indgiften
af det ordinerede lægemiddel vil derimod kunne overlades lægmænd efter for-
nøden instruktion i applikationsteknikken. Udvalgets øvrige medlemmer har
ikke haft bemærkninger hertil.

§ 4, stk. 1 litra e, vedrører udøvelse af anden virksomhed, ved hvilken
udnyttelse af den veterinære uddannelse er det væsentlige. Det fremgår af
bemærkningerne, at denne bestemmelse tager sigte på f. eks. anvendelsen af
stråleterapi ved behandling af dyr. Udvalgets medlemmer er enige om, at
der ikke synes at være plads for; anvendelse af mellemteknikere på dette om-
råde.

E. Uddannelseskrav til mellemteknikere

For så vidt angår spørgsmålet om anvendelse af lægkontrollører til
fjerkrækontrol fremgår det af bilag 18 og 19, at Det veterinære Sundhedsråd
er gået ind for, at en person for at blive ansat som fjerkrækontrollør foruden
praktisk uddannelse på et fjerkræslagteri skal have gennemgået et teoretisk
kursus. Det foreslås, at dette kursus indledes med mindst 3 måneders praktisk
uddannelsestjeneste på det som læreplads udpegede fjerkræslagteri efterfulgt
af et teoretisk kursus på Den kgl. veterinær- og landbohøjskole af 1 måneds
varighed med undervisning i fjerkræets anatomi, fjerkræsygdomme, bakterio-
logi og almindelig hygiejne. Det teoretiske kursus foreslås efterfulgt at 2
måneders fornyet praktisk uddannelsestjeneste på et fjerkræslagteri. Kursus
foreslås afsluttet med en praktisk mundtlig eksamen, for hvilken der gives
bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Det veterinære Sundhedsråd har ikke haft forelagt spørgsmålet om ud-
dannelse af eventuelle lægkontrollører ved kødkontrol. Det er imidlertid an-
ført af veterinærdirektoratet, at sådanne lægkontrollører må have en uddan-
nelse, der er noget længere end den, der er foreslået for fjerkrækontrollører,
under hensyntagen til, at kødkontrollen er mere kompliceret. Veterinærdirek-
toratet mener, at der bør tilrettelægges en uddannelse af 1 års varighed.
Denne uddannelse foreslås ligesom den foran nævnte uddannelse for fjerkræ-
kontrollører tilrettelagt således, at den dels kommer til at omfatte en praktisk
uddannelsestjeneste på et eksport-svineslagteri og en teoretisk uddannelse ar-
rangeret af det offentlige og afsluttet med en praktisk mundtlig eksamen.
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For så vidt angår de øvrige af de drøftede områder, på hvilke mellem-
teknikere i hvert fald efter nogle udvalgsmedlemmers opfattelse bør kunne
komme på tale, har udvalget ikke nærmere drøftet spørgsmålet om de ud-
dannelseskrav, der bør stilles. Udvalget mener, at dette spørgsmål må
udskydes, indtil der med hensyn til hvert af de omhandlede områder er taget
stilling til spørgsmålet om, hvorvidt anvendelse af mellemteknikere vil kunne
komme på tale.

F. Fortolkning af dyrlægelovens § 4, stk. 4

Som nævnt under A giver dyrlægelovens § 4, stk. 4, adgang for landbrugs-
ministeren til at fastsætte bestemmelser, der åbner mulighed for, at personer
uden veterinær uddannelse yder autoriserede dyrlæger teknisk assistance un-
der disses udøvelse af dyrlægegerning.

Udvalget har drøftet spørgsmålet om rækkevidden af denne bestemmelse
under hensyntagen til de bemærkninger om bestemmelsen, som indeholdes i
bemærkningerne til lovforslaget, og som er omtalt under A.

Det er under disse drøftelser blevet anført, at den mulighed foreligger,
at ordene: "uden veterinær uddannelse" kan opfattes således, at bestemmelsen
kun vedrører personer, der ikke har modtaget nogen form for veterinær ud-
dannelse. Ved en sådan fortolkning af bestemmelsen vil det være udelukket
for landbrugsministeren at tillade anvendelse af egentlige mellemteknikere
som assistance for autoriserede dyrlæger, da det forudsættes, at mellemteknikere
har fået en sådan uddannelse, at de i et vist omfang kan udøve funktioner, der
henhører under dyrlægegerningen.

Der er endvidere blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt udtrykket "teknisk
assistance" begrænser den beføjelse, der er givet landbrugsministeren, for
stærkt. Det er blevet anført, at dette udtryk kan forstås således, at det med
sikkerhed kun omfatter egentlige tekniske assistenter, som f. eks. tilsynsas-
sistenter ved de autoriserede eksportvirksomheder, medens det derimod må
anses for tvivlsomt, om egentlige mellemteknikere, der arbejder under en
dyrlæges opsyn og ansvar som f. eks. kødkontrollører, som de kendes i nogle
andre lande, er omfattet af udtrykket "teknisk assistance".

Endelig er det påpeget, at bestemmelsen rummer en begrænsning der-
ved, at den kun vedrører personer, der yder assistance til dyrlæger. Herved
udelukkes anvendelse af mellemteknikere, der helt arbejder på eget ansvar
uden at være under en dyrlæges opsyn. Der er dog i udvalget enighed om, at
det ikke kan antages, at der under danske forhold er behov for anvendelse af
sådanne mellemteknikere.

Såfremt § 4, stk. 4, ændres som foreslået under G, vil ovennævnte for-
tolkningstvivl udelukkes.

G. Udvalgets indstilling

Det af udvalget tilvejebragte materiale til belysning af spørgsmålet om
mulighederne for anvendelse af mellemteknikere inden for et eller flere af
de områder, der ved dyrlægelovens § 4, stk. 1, er henført til dyrlægegerningen,
viser, at der vil kunne opnås en vis besparelse i lønudgifter til veterinærkon-
trollen på de autoriserede slagterier. Materialet viser dog tillige, at indsæt-
telse af mellemteknikere i slagteriernes arbejdsgang kræver ændringer i den-
ne og eventuelt bygningsmæssige ændringer.
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Endelig stillingtagen til, om der vil kunne anvendes mellemteknikere
på slagterierne med en stå stor økonomisk fordel, at der må ses bort fra
udgiftskrævende tilpasning i arbejdsgangen på slagterierne, samt til, om der
med fordel vil kunne anvendes mellemteknikere på andre af de undersøgte
områder, finder udvalget ikke hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt, men
udvalget vil foreslå, at der skabes fornødent lovgrundlag for administrativ
gennemførelse af bestemmelser om anvendelse af mellemteknikere på disse
områder, således at der kan arbejdes videre med sagen. I det videre arbejde
bør formentlig også repræsentanter for forbrugerorganisationerne inddrages.

Udvalget ønsker at pege på, at der udover de i bilagsmaterialet inde-
holdte oplysninger om økonomiske og tekniske ulemper, der skal søges løst,
hvis mellemteknikere skal anvendes inden for et eller flere af de pågældende
områder, er 2 spørgsmål, som må give anledning til særlig undersøgelse og
overvejelse.

Det ene er spørgsmålet om uddannelse. Det vil efter udvalgets opfat-
telse være nødvendigt, når endelige uddannelseskrav er fastlagt på et eller
flere af områderne, at undersøge, om uddannelsesmulighed kan indpasses
i undervisningsaktiviteten på bestående undervisningssteder, og hvilke om-
kostninger der vil være forbundet hermed.

Det andet er spørgsmålet om den nødvendige tilpasning i EF, såfremt
Danmark tilsluttes EF. I tilfælde af tilslutning vil det være nødvendigt med
yderligere undersøgelser af forholdene i de øvrige deltagerlande på dette
område og navnlig hensyntagen til, om der inden for en nærmere fremtid vil
kunne blive tale om fællesregler i EF på dette område.

Udvalget foreslår, at dyrlægelovens § 4, stk. 4, ændres, således at
der skabes grundlag for, at der i det omfang, det må anses for ønskeligt og
hensigtsmæssigt, kan anvendes egentlige mellemteknikere som assistance
for de autoriserede dyrlæger. Udvalget anser det endvidere for hensigtsmæs-
sigt, at § 4, stk. 4, suppleres med bestemmelser, der bemyndiger ministeren
til at fastsætte bestemmelser, der præciserer de uddannelseskrav, som de
omhandlede personer skal opfylde, samt om, hvilken faglig betegnelse disse
må anvende.

Udvalget foreslår, at § 4, stk. 4, får følgende affattelse:
"Stk. 4. Landbrugsministeren kan efter indhentet udtalelse fra Det

veterinære Sundhedsråd, landbrugsrådet, De samvirkende danske landbofor-
eninger og De samvirkende danske husmandsforeninger og efter forhandling
med Den danske Dyrlægeforening fastsætte bestemmelser, der åbner mulig-
hed for, at personer, der ikke er uddannet som dyrlæge, yder autoriserede
dyrlæger assistance under disses udøvelse af dyrlægegerning, der omfattes
af bestemmelserne i stk. 1, litra b, c, d og e. Ministeren fastsætter i det
omfang, han anser det for nødvendigt, bestemmelser om, hvilke uddannelses-
krav de pågældende skal opfylde. Ministeren kan bestemme, hvilken faglig
betegnelse sådanne personer må anvende, samt at en således fastsat betegnelse
kun må anvendes af personer, der har gennemgået den uddannelse og bestået
den prøve, som ministeren har foreskrevet. "
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AFSNIT II

Mulighederne for, at der gives landmænd adgang til selv at behandle

deres dyr med lægemidler i videre omfang, end det er tilladt efter de nu-

gældende bestemmelser, jfr, dyrlægelovens § 4, stk. 1, litra c.

A. Nugældende ret og praksis

Dyrlægelovens § 4, stk. 1, litra c, vedrører det forhold at tage dyr un-
der behandling under anvendelse af lægemidler, der efter apotekerlovgiv-
ningen kun må udleveres mod recept. Som tidligere omtalt tager bestemmel-
sen ikke sigte på sædvanlig røgt og pleje af syge dyr eller sådan behandling
- f. eks. indgivelse af medicin - som dyrlægen har foreskrevet.

En besætningsejer kan ikke legalt komme i besiddelse af receptpligtige
lægemidler til behandling af sine dyr på anden måde end ved, at en dyrlæge
udleverer lægemidlerne til ham eller ordinerer lægemidlerne ved recept.
Spørgsmålet om mulighederne for, at der gives landmænd adgang til selv -
også på eget initiativ - at behandle deres dyr med receptpligtige lægemidler
i videre omfang, end det nu er tilladt, hænger derfor nøje sammen med spørgs-
målet om dyrlægernes adgang til udlevering og receptordination af sådanne
lægemidler.

Lovgrundlaget for dyrlægers udlevering af lægemidler indeholdes i § 45
i apotekerloven, jfr. bekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962 af lov om apoteker-
væsenet. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"§ 45. Dyrlæger, der har ret til at praktisere her i landet, må til brug
for dyr, de har under behandling, udlevere i afmålte portioner lægemidler,
som er indkøbt i færdig stand på et dansk apotek.

Stk. 2. Dyrlæger kan af veterinærdirektoratet få ret til at dispensere
(tilberede, sammenblande, dele og afveje) lægemidler samt udlevere disse
til brug for dyr, de har under behandling.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs-
og boligministeren forskrifter for udøvelsen af disse beføjelser og for tilsynet
dermed. Dyrlæger, som ikke har sådan beføjelse, må i deres praksis kun
medtage og benytte lægemidler, som er købt på et dansk apotek eller statens
seruminstitutter, og forbinds stoffer, forsåvidt sådant er nødvendigt for den
øjeblikkelige behandling af dyrene, og skal iagttage de forskrifter og er under-
kastet det tilsyn, som landbrugsministeren fastsætter derfor. "

En nærmere afgrænsning af, hvad der forstås ved "til brug for dyr, de
har under behandling" er ikke angivet i loven eller i bemærkningerne til for-
slaget til loven, og der er heller ikke i loven givet landbrugsministeren nogen
bemyndigelse til at fastsætte, hvad der ligger i denne formulering.

Landbrugsministeriet har i bekendtgørelse nr. 272 af 1. november 1955
om dyrlægers indkøb, distribuering og dispensering af lægemidler til dyr og i
bekendtgørelse nr. 271 af samme dato om regulativ for dyrlægers udlevering
og opbevaring af lægemidler fastsat nærmere forskrifter for dyrlægers indkøb
af og udlevering af lægemidler, men har ikke anset sig for beføjet til nærmere
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at fastlægge, hvad der forstås ved "til brug for dyr, de har under behandling".
Det er et fortolkningsspørgsmål, som henhører under domstolene. Derimod
har veterinærdirektoratet i et cirkulære af 1. november 1955 til de prakti-
serende dyrlæger som vejledning for disse anført følgende:

"Bekendtgørelsen § 1, stk. 1 og 2, giver kun adgang for dyrlægerne til
at udlevere lægemidler til brug for dyr, de har under behandling, og der gøres
opmærksom på, at al anden udlevering af lægemidler er ulovlig. Lovlig ud-
levering må således være motiveret med en af dyrlægen ved personlig klinisk
undersøgelse af dyret stillet diagnose, eller - hvor det drejer sig om dyr,
der tilhører sædvanlig klientel - enten med en på forsvarlig måde ved en
konsultativ gennemgang af symptomer og forløb stillet diagnose eller med en
diagnose stillet på grundlag af diagnostisk undersøgelse af forelagt materiale
fra syge dyr. "

I en af Vestre Landsret den 30. 6. 1970 afsagt dom over en dyrlæge, der
var tiltalt for under sin ansættelse i en forening af svineproducenter at have
udleveret lægemidler til foreningens medlemmer i strid med ovennævnte be-
stemmelse i apotekerloven, er det af landsretten anført, at anklagemyndigheden
under sagens behandling har gjort gældende, at lovens formulering "til brug
for dyr, de har under behandling" må være udtryk for en begrænsning i ud-
leveringsretten. Det anføres i dommen, at anklagemyndigheden har gjort
gældende, at den oplysningsvirksomhed, som udfoldedes gennem foreningen,
og det sparsomme oplysningsgrundlag, som dyrlægen havde haft for de sted-
fundne udleveringer, ikke kan va^re tilstrækkeligt til, at han kan anses ät"
have haft medlemmernes besætninger under behandling. Det er videre anført
af anklagemyndigheden, at det erkendes, at den i veterinærdirektoratets
cirkulære af 1. november 1955 indeholdte afgrænsning af, hvornår udlevering
kan anses for lovlig, ikke er bindende for en fortolkning af lovbestemmelsen,
men den er i høj grad vejledende, og den er fulgt af alle dyrlæger med und-
tagelse af tiltalte.

Landsretten har givet anklagemyndigheden medhold i, at formuleringen
af apotekerlovens § 45, stk. 1, og distribueringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1,
må medføre begrænsning af dyrlægers ret til udlevering af receptpligtige læge-
midler, og kravet om, at den sker til brug for dyr, som dyrlægen har under
behandling, findes at måtte forudsætte et forudgående konkret - evt. på ejerens
oplysninger støttet - kendskab til dyret og anledningen til behandlingen. Idet
det efter oplysninger om foreningens medlemstal og omfanget af tiltaltes
virksomhed med udlevering af lægemidler og efter tiltaltes forklaring om
fremgangsmåden herved i det langt overvejende antal tilfælde må anses for
udelukket, at tiltalte har haft et sådant konkret kendskab, finder retten det
godtgjort, at han har udleveret lægemidler til dyr, som han ikke havde under
behandling.

Det oplystes under sagen, at foreningen havde 12.000 medlemmer, og
at der i tiden 1. 7. 1967 - 30. 4. 1968 var udleveret lægemidler for 2. 383. 186
kr. , hvilket svarer til 10-15% af den samlede omsætning af lægemidler gen-
nem dyrlæger, der skyldes godt 900 praktiserende dyrlæger.

Lovgrundlaget for dyrlægers ordination ved recept af lægemidler til
dyr findes i apotekerlovens § 26, der i stk. 1 bestemmer, at ved en recept
forstås en af en læge, tandlæge eller dyrlæge given forskrift for udlevering
fra apotek eller sygehusapotek af et lægemiddel, enten gældende for bestemte
personer eller dyr og derfor betragtet som alene beregnet for disse eller
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gældende for et sygehus, en klinik el. lign. eller til brug i receptudstederens
praksis. Nærmere regler om recepters affattelse og ekspedition m.v. er i
henhold til lovens § 26, stk. 2, givet af sundhedsstyrelsen ved et regulativ af
1. december 1969 med senere ændringer.

Medens en dyrlæges udlevering af lægemidler til dyr som ovenfor an-
ført efter apotekerlovens § 45, stk. 1, er knyttet til den forudsætning, at han
har det pågældende dyr under behandling, er der hverken i apotekerloven
eller i anden lovgivning fastsat en sådan begrænsning i dyrlægers adgang til
at udstede recepter på lægemidler til dyr. Dette forhold har bl.a. givet an-
ledning til, at en enkelt dyrlæge har oparbejdet en virksomhed bestående i,
at han ved receptordination forsyner besætningsejere over hele landet med
lægemidler, ganske uanset om han har noget direkte kendskab til disse ejeres
besætninger eller ej.

Det må således konstateres, at efter den nugældende retstilstand kan
der gives besætningsejere receptpligtige lægemidler i hænde i langt videre
omfang ved receptordination end ved direkte udlevering fra dyrlægen. Be-
sætningsejeren skal i begge tilfælde efter de gældende regler betale samme
pris for lægemidlerne, men for dyrlægen er der den forskel, at han ved køb
på apoteket af lægemidler til udlevering opnår en rabat på 10% af salgsprisen
bl. a. til dækning af omkostninger i forbindelse med hans udlevering af læge-
midlerne, medens han ikke får en sådan indtægt på lægemidler, som han
ordinerer ved recept.

Det skal dog bemærkes, at der er fastsat begrænsninger i adgangen til
såvel udlevering som receptordination af antibiotika og kemoterapeutika. De
nugældende bestemmelser er indeholdt i bekendtgørelse nr. 395 af 25. august
1972 om forbud mod antibiotika og kemoterapeutika i kød og slagteaffald fra
husdyr samt i mælk og æg. Efter § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse er det
forbudt til ejeren af en besætning, hvori findes heste, stort kvæg, kalve, får,
lam, geder, svin, høner, haner, kyllinger, kapuner, poularder, kalkuner,
gæs, ænder, duer eller tamkaniner, eller til en repræsentant for besætnings-
ejeren at udlevere antibiotika- eller kemoterapeutikaholdige lægemidler - eller
recept på sådanne - i præparationer, der er beregnet til injektion gennem hud
eller slimhinder eller til indføring i yver eller bør. Efter § 5, stk. 2, er
det dog tilladt en dyrlæge i tilslutning til et besøg, hvorunder dyrlægen tager
svin eller pelsdyr under behandling, at udlevere antibiotika- eller kemoterapeuti-
kaholdige lægemidler - eller recept på sådanne - beregnet til injektion gennem
hud eller slimhinder til gentagne behandlinger i besætningen. Sådan udlevering
eller receptordination må kun finde sted, hvis det er påkrævet af behandlings-
mæssige (terapeutiske) grunde, og må kun omfatte lægemidler til højst 1
måneds brug.

Det skal endvidere til belysning af forholdene oplyses, at der gennem en
længere årrække har været adgang til at tilsætte lægemidler til foderstoffer,
der fremstilles erhvervsmæssigt. De nugældende bestemmelser herom findes
i bekendtgørelse nr. 171 af 16. maj 1968 om lægemiddelholdige foderstoffer,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 471 af 3. december 1970. Disse bestem-
melser har til formål at åbne adgang for at udnytte den vækstfremmende
virkning, som det er påvist, at tilsætning af mindre mængder af lægemidler
til foderstoffer i visse tilfælde kan have. Det skal fremhæves, at tendensen i
de senere år er gået i retning af en stramning af disse bestemmelser. Så-
ledes blev adgangen til at anvende antibiotika i foderstoffer begrænset ved
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nævnte ændringsbekendtgørelse af 3. december 1970 som følge af, at det blev
forbudt i England at anvende visse lægemidler i foderblandinger.

I den periode, udvalgsarbejdet har stået på, har der været ført forhand-
linger mellem landbrugets veterinærudvalg, der består af repræsentanter
for landbrugsrådet, De samvirkende danske landboforeninger, De samvirkende
danske husmandsforeninger, De danske mejeriers fællesorganisation, Eksport-
svineslagteriernes salgsforening, Oxexport, Fjerkræeksport-udvalget og
Dansk pelsdyravlerforening, og Den danske dyrlægeforening om tilvejebrin-
gelse af en aftale om retningslinier for samarbejde mellem svineproducenter
og praktiserende dyrlæger om sygdomsbekæmpelse. Disse forhandlinger er
resulteret i en aftale af 12. marts 1971 mellem de nævnte parter om retnings-
linier for et sådant samarbejde.

Det fremgår af denne aftale, hvoraf eksemplar vedlægges som bilag 23,
'/ at ordningen tilsigter, at den praktiserende dyrlæge medvirker til en forbedring

af sundhedstilstanden i svinebesætninger - herunder en mere rationel og hen-
sigtsmæssig anvendelse af medicin, også i de tilfælde, hvor besætningsejeren
selv foretager medicinsk behandling. Med det formål at begrænse anvendelsen
af lægemidler i svinebesætninger bør dyrlægen anvise besætningens ejer egnede
forebyggende foranstaltninger til sikring og forbedring af svinebesætningens
sundhedstilstand, om muligt i samråd med svinesundhedstjenesten og de land-
økonomiske konsulenter. I henhold til ordningen kan en praktiserende dyrlæge
til en landmand, der har tilsluttet sig ordningen, udlevere receptpligtige læge-
midler til brug i dennes svinebesætning i tilfælde, hvor gentagne behandlinger
skønnes nødvendige. Udleveringen skal ske inden for rammerne af de gældende
regler om dyrlægers indkøb og udlevering af lægemidler til dyr, de har under
behandling. Besætningsejeren skal efter nærmere regler opbevare lægemid-
lerne og føre journal over disses anvendelse til indsprøjtning og til anden
indvortes brug, og dyrlægen skal aflægge besøg på ejendommen mindst hver
3. måned og føre kontrol med ejerens anvendelse af receptpligtige lægemidler.

Spørgsmålet om udlevering af receptpligtige lægemidler til besætnings -
ejere og om de eventuelle skadevirkninger af mere eller mindre ukontrol-
leret anvendelse af sådanne lægemidler til dyr har gentagne gange været
gjort til genstand for omtale i dagspressen. Sådan presseomtale førte til, at
der den 1. december 1971 fandt en forespørgselsdebat sted i folketinget ved-
rørende spørgsmålet om mulighederne for på slagterierne at gennemføre en
så effektiv veterinærkontrol, at påstået misbrug af antibiotika i landbruget
kan afsløres. (Folketingstidende 1971, spalte 1053-58).

B. Fremmed ret

I forbindelse med de i afsnit I, B, omtalte oplysninger om forholdene i
en række lande med hensyn til anvendelse af mellemteknikere er der modtaget
oplysninger om de regler, der gælder i disse lande for forhandling en gros og
en detail, udlevering og benyttelse aflægemidler til husdyr samt for kontrol
med restkoncentrationer af lægemidler i animalske produkter. De modtagne
oplysninger viser betydelige variationer i de bestemmelser, der gælder i de
pågældende lande på de omhandlede områder. Oplysningerne er dog ikke i al-
le tilfælde lige fyldestgørende, f. eks. savnes for flere af landenes vedkom-
mende oplysning om, hvorvidt der gælder særlige regler om salg en gros og
i bekræftende fald, hvad disse regler nærmere går ud på. I øvrigt må det ved
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vurdering af oplysningerne tages i betragtning, at det er af afgørende betydning,
hvordan bestemmelserne praktiseres i de enkelte lande, og dette indeholder
det modtagne materiale kun i begrænset omfang oplysninger om. Såfremt man
skulle danne sig et fuldstændigt billede af forholdene på de nævnte områder i
de enkelte lande, måtte dette imidlertid have til forudsætning, at forholdene
blev undersøgt på stedet af udsendte danske sagkyndige, og udvalget har ment,
at det modtagne materiale måtte være tilstrækkeligt til i store træk at give
et indtryk af den legale baggrund for forholdene i de pågældende lande.

Veterinærdirektoratet har bearbejdet det modtagne materiale, og re-
sultatet heraf indeholdes i de som bilag 1-13 vedlagte summariske oversigter.
Endvidere har veterinærdirektoratet i den som bilag 14 vedlagte skrivelse af
5. august 1971 fremsat sammenfattende kommentarer til oplysningerne.

Af oplysningerne fremgår, at fabrikation af lægemidler og import til
fremstilling eller videresalg af lægemidler som gennemgående træk kræver
tilladelse fra myndighederne i de pågældende lande. Der stilles kvalifikations-
krav til virksomhedernes lokaler, personale og fabrikationsmetoder, og
virksomhederne er underkastet et løbende tilsyn til sikring af, at de udbudte
varer er prøveholdige. Det gælder endvidere generelt, at biologiske pro-
dukter som sera og vacciner m.v. i princippet er underkastet tilsvarende
sikkerhedsbestemmelser som lægemidler i almindelighed. I nogle lande er
lægemiddelhandelen i alle led opsplittet i en humanmedicinsk og en veterinær-
medicinsk sektion, men hyppigst er reglerne for de to kategorier af lægemidler
ens og henlagt under sundhedsministeriets administration, men således at der
er særregler for distribution og anvendelse aflægemidler til dyr.

Reglerne for en gros salg af lægemidler er i princippet ensartede i de
lande, hvorfra oplysninger om sådant salg er modtaget, men kan variere i
detaljer. I de fleste af landene henregnes salg direkte til dyrlæger ikke til en
gros salg, medens dette er tilfældet i Finland og Forbundsrepublikken Tysk-
land. I øvrigt bemærkes, at salg en gros af lægemidler er nationaliseret i
Norge. I Den tyske Demokratiske Republik og i Polen varetages såvel salg
en gros som salg en detail af lægemidler af statsorganer.

Hovedreglen for detail salg af lægemidler er i øvrigt, at forsyningen
af forbrugerne sker gennem apoteker. Endvidere er det almindeligt, at en
gruppe lægemidler er belagt med receptpligt, og at en anden gruppe ligeledes
er forbeholdt apotekerne men kan sælges som håndkøbsvarer. Som en und-
tagelse fra nævnte hovedregel gælder i almindelighed, at autoriserede dyr-
læger kan udlevere, distribuere, lægemidler til besætningsejere. Sådan ud-
levering er normalt, i hvert fald for så vidt angår receptpligtige lægemidler,
knyttet til den forudsætning, at udlevering kun sker til brug for dyr, som
dyrlægen har under behandling. Sidstnævnte begrænsning gælder efter det op-
lyste ikke for dyrlægers udlevering af receptpligtige lægemidler i USA.

Af oplysningerne fremgår, at der er en vis variation i synspunkterne
for nødvendigheden af recepttvang. På det europæiske fastland er det mest
almindeligt, at hovedparten af de lægemidler, der ved forkert dosering eller
på et mangelfuldt indikationsgrundlag kan have skadevirkning samt skal ind-
gives ved injektion, belægges med recepttvang. I de angelsaksiske lande,
hvorom oplysninger foreligger, er forholdene på dette område mere liberale.
For så vidt angår USA er det oplyst, at det har været kongressens hensigt,
at ejere af husdyr skulle kunne behandle deres dyr med ethvert lægemiddel,
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såfremt tilstrækkelige direktiver kunne gives gennem lægemidlets mærkning.
Der er dog for en række veterinære lægemidler gennemført en reel recept-
tvang gennem forskrifter på lægemidlernes mærkning. Hertil kommer, at
der ifølge senere modtagne oplysninger i den senere tid i USA er gennemført
begrænsninger i anvendelsen af antibiotika og kemoterapeutika til husdyr. For
Canadas vedkommende foreligger oplysning om, at de mest almindelige anti-
biotika kan sælges uden recept fra apotek til en besætningsejer til anvendelse
på dyr. For Englands vedkommende foreligger der oplysning om, at sera
og vacciner m. v. i visse tilfælde kan udleveres til besætningsejere til brug på
egne dyr, f. eks. som led i gennemførelse af massevaccination.

Med hensyn til spørgsmålet om kontrol med rester af lægemidler i
animalske produkter varierer forholdene efter det oplyste stærkt fra land til
land. I nogle lande befinder man sig på et overvejelsesstadium eller et ind-
ledende undersøgelsesstadium, medens man i andre lande f. eks. USA har
en løbende kontrol med sådanne rester på stikprøvebasis.

Efter det for udvalget oplyste er der internationalt stor interesse for
restkoncentrationsproblemet, og der er i de senere år i flere lande blevet
gennemført undersøgelser, som har medført skærpet lovgivning på dette om-
råde. Dette gælder således England og USA. Sidstnævnte land har for nylig
overfor de lande, der eksporterer animalske produkter til USA, fremsat
skærpede krav med hensyn til undersøgelse af sådanne produkter for indhold
af rester aflægemidler, der anvendes inden for veterinærområdet.

Af den som bilag 17 vedlagte skrivelse af 24. marts 1972 fra Den danske
Mission i Brüssel fremgår, at EF-Kommissionens eksperter har understreget
den nøje sammenhæng, der er imellem på den ene side reglerne for udlevering
og benyttelse af lægemidler til husdyr og på den anden side forekomsten af
restkoncentrationer af disse stoffer i levnedsmidlerne. Det anføres, at dette
problemkompleks har stigende aktualitet i Fællesskabet og betragtes med stor
alvor af de interesserede myndigheder. Offentligheden i medlemslandene er
meget sensibel overfor sådanne forhold bl. a. formentlig som følge af hele
den offentlige debat om forueningsspørgsmål og miljøbeskyttelse, som er fore-
gået i den senere tid.

Det anføres videre, at inden for EF er alle spørgsmål vedrørende for-
handling og benyttelse af veterinærmedicin samt kontrol med restforekomster
udelukkende undergivet medlemsstaternes nationale kompetence, idet der end-
nu ikke er vedtaget fællesregler på disse områder. Inden for Fællesskabet er
der imidlertid regler under forberedelse, som vil omfatte følgende spørgsmål:
regler om forhandling og udlevering af veterinærmedicin m. m. , regler om
benyttelse af lægemidler til husdyr f. eks. ved injektion eller ved indblanding
i foderet, regler om en evt. tidsfrist mellem behandlingen og dyrets slagtning
samt kontrolregler og analysemetoder vedrørende restkoncentrationer af
lægemidler og andre skadelige stoffer i fødevarer.

C. Udvalgets overvejelser

Der er i udvalget enighed om, at spørgsmålet om muligheden for, at der
gives landmænd adgang til selv at behandle deres dyr med receptpligtige læge-
midler i videre omfang, end det er tilladt efter de nugældende bestemmelser,
må bedømmes på den ene side ud fra hensynet til, at husdyrprodukterne ikke
indeholder lægemiddelrester i et omfang, der strider mod sundhedsbestemmel-
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serne her i landet og i de lande, hvortil produkterne eksporteres, at anvendelsen
ikke fører til dyrplageri, og at benyttelse på lægmands eget initiativ ikke
maskerer udbrud af smitsomme sygdomme under offentlig bekæmpelse eller
vanskeliggør afvisning af syge dyr ved kødkontrollen, og på den anden side ud
fra hensynet til, at der gives landbrugerne mulighed for at producere så ef-
fektivt og så billigt som muligt under benyttelsen af de fordele, der kan være
ved, at landbrugeren selv anvender receptpligtig medicin i sin besætning.

Vanskeligheden ved at afbalancere en friere adgang for landbrugerne
til at benytte receptpligtige lægemidler, især antibiotika og kemoterapeutika,
med sikkerhedshensynet til konsumenterne ligger i, at anvendelsen af læge-
midler, der overlades den enkelte besætningsejer, ikke kan gøres til gen-
stand for effektiv kontrol. En efterfølgende kontrol på slagterierne af de
slagtede dyr og på mejerierne af den leverede mælk kan kun gennemføres i
begrænset omfang som en stikprøvekontrol. En stikprøvekontrol kan kun
give et vejledende billede om eventuel tilstedeværelse af lægemiddelrester.
Kontrolmulighederne forøges væsentligt, såfremt de kombineres med hensigts-
mæssige anvendelsesbestemmelser, men selv ved denne kombination kan der
ikke gives garanti for, at der ikke forekommer rester af lægemidler i den
samlede produktion.

Med hensyn til spørgsmålet om de eventuelle skadelige virkninger af
lægemiddelrester i kød og produkter fra dyr har de sagkyndige medlemmer
af udvalget vedrørende antibiotika og kemoterapeutika anført, at selv minimale
rester af disse forbindelser kan medføre sensibilisering og udløsning af al-
lergiske reaktioner hos mennesker. Tillige er det kendt, at tilsløring af
infektioner hos slagtedyr med menneskepatogene bakterier, f. eks. miltbrand,
er forekommet ved lægmands behandling på eget initiativ af mistydet infektion
hos husdyr. For antibiotika og kemoterapeutika gælder endvidere, at anvendel-
sen mere eller mindre hurtigt medfører opformering af resistente bakterie-
stammer. Denne resistensudvikling kan angå ikke alene det anvendte læge-
middel men flere af de almindeligt anvendte antimikrobielle lægemidler.
Resistensen kan overføres fra relativt harmløse tarmbakterier til udtalt
sygdomsfremkaldende, som evt. via husdyr kan overføres til mennesker. Be-
handling af infektioner med disse resistente stammer fordrer vejledning ved
udførte resistensbestemmelser. Endelig kan der peges på, at der siden 1954
i bekendtgørelsesform har eksisteret forbud mod antibiotika samt antibiotikade-
struerende stoffer i mælk og fløde, og at dette forbud primært tog sigte på
at forebygge produktionsskader ved ødelæggelse af syrevækkerkulturer ved
fremstilling af ost og smør.

Nævnte forbud, der nu indeholdes i den under A nævnte bekendtgørelse
nr. 395 af 25. august 1972, og de i forbindelse med forbudet fastsatte restriktive
bestemmelser om udlevering og receptordination af antibiotika - og kemotera-
peutikaholdige lægemidler til ejere af kvægbesætninger har medført, at Dan-
mark har en meget gunstig stilling med hensyn til forekomst af rester af
antibiotika og kemoterapeutika i mælken, og det er i udvalget blevet frem-
hævet, at den værdi, som dette indebærer for eksporten af mejeriprodukter,
utvivlsomt er meget stor. I denne forbindelse er der blevet peget på de
skærpede krav, som forskellige lande, herunder USA, som nærmere omtalt
under B har gennemført med hensyn til undersøgelse af animalske produkter,
der indføres til disse lande, for forekomst af rester af bl.a. lægemidler.
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Repræsentanterne for landbrugsorganisationerne har erklæret sig enige
med udvalgets øvrige medlemmer om, at det må anses som en naturlig følge
af de hensyn, der begrunder, at visse lægemidler er underkastet receptpligt,
at sådanne lægemidler ikke må stilles til rådighed til behandling af dyr i stør-
re omfang end nødvendigt, men der er efter førstnævnte medlemmers op-
fattelse ej heller grundlag for at antage, at der bortset fra enkeltstående til-
fælde finder misbrug sted af receptpligtig medicin til nævnte formål. De har
henvist til, at de af det offentlige foranstaltede stikprøveundersøgelser for
forekomst af antibiotikarester i svinekød har givet til resultat, at sådanne
rester kun er konstateret i meget få tilfælde, og at resterne i disse tilfælde
har været af meget ringe omfang, og de har fremhævet, at sådanne konsta-
teringer, som ganske enkelte landmænd er ansvarlige for, ikke må lastes
standen som helhed. Disse medlemmer ser resultatet af de foretagne stik-
prøveundersøgelser som et udtryk for, at besætningsejere her i landet i al-
mindelighed har et ansvarsbevidst forhold til anvendelse af receptpligtige
lægemidler. Det må i denne forbindelse tages i betragtning, at eleverne på
landbrugsskolerne i dag oplæres til selv at indgive lægemidler først og frem-
mest forebyggende.

Repræsentanterne for landbrugsorganisationerne har endvidere frem-
hævet, at landmændene ikke kan undvære dyrlægerne, og at der specielt inden
for svineproduktionen er sygdomsproblemer, som bør søges løst ved et sam-
arbejde mellem den praktiserende dyrlæge og landmanden. Dyrlægernes be-
søg i besætningerne bør imidlertid af hensyn til økonomien i husdyrproduk-
tionen begrænses mest muligt, og der vil efter disse medlemmers opfattelse
hyppigt forekomme tilfælde, hvor det vil være fuldt forsvarligt, at en dyr-
læge udleverer receptpligtige lægemidler uden at besøge besætningen.

Der er blandt udvalgets medlemmer enighed om, at de problemer, der
foreligger i forbindelse med spørgsmålet om udlevering af receptpligtig
medicin til besætningsejere, under alle omstændigheder bør løses ved et
samarbejde mellem den praktiserende dyrlæge og besætningsejerne. Et så-
dant samarbejde må, for at det ønskede formål kan opnås på forsvarlig måde,
have til forudsætning, at dyrlægen kender den enkelte besætning og ejeren af
denne eller den, som på ejerens vegne tager vare på dyrene. Der må derfor
tages afstand fra fremgangsmåder, der indebærer, at dyrlæger overlader
besætningsejere receptpligtige lægemidler enten ved udlevering eller ved
receptordination uden eller med et kun overfladisk kendskab til forholdene på
brugsstedet.

Der har i udvalget været drøftet forskellige muligheder for ordninger
på området. Det er således af repræsentanterne for dyrlægeorganisationerne
blevet bragt i forslag som en mulig løsning, at bestemmelserne om udlevering
af lægemidler i almindelighed skærpes men suppleres med en bestemmelse
om, at der kan gives dispensation til udlevering i videre omfang i de tilfælde,
hvor en landmand forpligter sig til at gå ind i en anerkendt organiseret sund-
hedstjeneste. De nærmere bestemmelser herom skulle efter forslaget fastsæt-
tes af landbrugsministeriet.

Et andet forslag, som er fremsat af repræsentanten for veterinærdirek-
toratet, går ud på at fastsætte, at udlevering af receptpligtige lægemidler samt
ordination ved recept af lægemidler til brug for dyr som hovedregel kun må
foretages af dyrlæger inden for deres sædvanlige praksisområde, og at det
desuden fastsættes, at specialister i husdyrsygdomme, som virker over hele
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landet eller i større dele af dette, i forbindelse med besøg i besætningerne
kan ordinere medicin ved recept.

Der har ikke i udvalget kunne opnås enighed om at arbejde videre med
de tanker, som har fundet udtryk i de nævnte forslag, men interessen har
mest koncentreret sig om den ordning, hvorom aftale er indgået mellem
landbrugets veterinærudvalg og Den danske dyrlægeforening, og som er nær-
mere omtalt under A. Der er i udvalget stort set enighed om, at denne
ordning i sine grundtræk er hensigtsmæssig og forsvarlig. Et af medlemmerne
har dog taget det forbehold, at ordningen næppe kan betegnes som forsvarlig,
medmindre den følges op af en skærpet stikprøvemæssig kontrol på slagterier-
ne for forekomst af lægemiddelrester i de slagtede dyr.

Resultatet af udvalgets overvejelser er blevet, at det næppe kan anses
for hensigtsmæssigt at tilstræbe at lovfæste en bestemt nærmere specificeret
ordning på dette område, bl.a. fordi udviklingen kan tænkes at ville medføre,
at det på et senere tidspunkt kan anses for hensigtsmæssigt og forsvarligt at
gennemføre foranstaltninger, som eventuelt vil komme i strid med en sådan
lovbestemmelse. Udvalget anser det for mere hensigtsmæssigt, at udform-
ningen af ordninger på dette område som. hidtil overlades til parterne selv,
og at der søges gennemført en lovbestemmelse, som angiver rammerne for
lovligheden af sådanne frivillige ordninger.

En sådan lovbestemmelse bør omfatte både udlevering og ordination
ved recept af lægemidler til dyr, da det må anses for ret formålsløst at til-
stræbe en nærmere regulering af udleveringen af receptpligtige lægemidler uden
samtidig at inddrage receptordination af lægemidler under samme bestemmel-
ser. Udvalgets medlemmer er i øvrigt enige om, at lovbestemmelsen bør
bygge på de principper, der først fandt udtryk i de under A citerede bestem-
melser i cirkulære af 1. november 1955 fra veterinærdirektoratet til de
praktiserende dyrlæger, og som endvidere ligger til grund for de tilsvarende
bestemmelser i § 1, stk. 2, i fornævnte bekendtgørelse nr. 395 af 25. august
1972. Det centrale i bestemmelsen bør herefter være, at en dyrlæge kun må
udlevere lægemidler eller ordinere lægemidler ved recept til behandling af
sygdomstilfælde hos dyr på grundlag af en diagnose, der under alle omstændig-
heder skal være tilvejebragt på en sådan måde, at den er fagligt forsvarlig.

Efter udvalgets opfattelse vil det ikke volde større problemer i praksis
at efterleve en sådan bestemmelse. I tilfælde, hvor en diagnose stilles af et
statsligt eller et af det offentlige godkendt laboratorium efter undersøgelse af
indsendt materiale fra syge dyr, må det forudsættes, at diagnosen altid vil være
fagligt forsvarlig. For så vidt angår diagnoser, der stilles af praktiserende
dyrlæger, finder udvalget, at der ikke er nogen grund til at tro, at de prakti-
serende dyrlæger, som er indstillet på loyalt at efterleve gældende bestem-
melser, vil have nogen vanskelighed ved i almindelighed at trække grænserne
for, hvad der i denne henseende er fagligt forsvarligt. I øvrigt vil en prakti-
serende dyrlæge altid, såfremt han skulle komme i tvivl om den faglige for-
svarlighed af at stille en diagnose i et konkret tilfælde, kunne indhente en
vejledende udtalelse hos veterinærdirektoratet, herunder de under direktoratet
ansatte kredsdyrlæger. I tilfælde, hvor en sådan lovbestemmelse anses for
at være overtrådt, bør spørgsmålet om den faglige forsvarlighed af de diag-
noser, som har ligget til grund for den pågældende dyrlæges udlevering eller
receptordination aflægemidler, efter udvalgets opfattelse forelægges Det ve-
terinære Sundhedsråd til udtalelse, således at man herigennem får en objektiv
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vurdering af den faglige forsvarlighed til evt. brug under en straffesag
mod den pågældende dyrlæge.

De overvejelser i udvalget, der er refereret i det foranstående, har i
overensstemmelse med den opgave, der er stillet udvalget, vedrørt spørgs-
målet om landmænds adgang til behandling af egne dyr med receptpligtige
lægemidler. For fuldstændigheds skyld skal det oplyses, at udvalget på for-
anledning af repræsentanterne for landbrugsorganisationerne også har været
inde på spørgsmålet om receptpligtens omfang og spørgsmålet om muligheden
for salg af visse ikke-receptpligtige lægemidler udenfor apotekerne. Disse
repræsentanter har anført, at landmændenes ønske om billigere medicin til-
dels vil kunne tilgodeses derved, at visse lægemidler, der nu er receptpligtige,
fritages for recepttvang og endvidere frigives til handel udenfor apotekerne.
De midler, der i denne forbindelse i første række har været på tale, er orme-
midler, vitaminpræparater og jernpræparater.

Udvalgets øvrige medlemmer er enige med repræsentanterne for land-
brugsorganisationerne om, at bestræbelserne for at opnå en bedre kontrol
med dyrlægers udlevering og ordination af receptpligtige lægemidler til dyr
må have til forudsætning, at receptpligten og apotekernes eneret til forhandling
af lægemidler ikke bør udstrækkes videre end nødvendigt for at tilgodese de
tidligere angivne hensyn. Hvorvidt et lægemiddel inden for de ovennævnte 3
grupper vil kunne fritages for receptpligt og undtages fra apotekernes for-
handlingsret er imidlertid et spørgsmål, som udvalget ikke kan tage stilling
til, men som må afgøres i henhold til apotekerloven.

Der er af indenrigsministeren nedsat et udvalg vedrørende revision af
apotekerloven. Et underudvalg beskæftiger sig med veterinære lægemidler.
Udvalget er bekendt med, at dette underudvalg bl.a. i anledning af anmodning
fra landbrugsorganisationerne overvejer spørgsmålet om fritagelse for receptpligt
af lægemidler under de ovenfor nævnte 3 grupper og endvidere spørgsmålet
om undtagelse af sådanne lægemidler fra apotekernes eneret til forhandling.

Udvalget mener, at apotekerlovudvalget til brug for de fortsatte drøftel-
ser i nævnte underudvalg bør gøres bekendt med de overvejelser, som ud-
valget har gjort sig,, og som er refereret i det foranstående.

D. Udvalgets indstilling

Resultatet af udvalgets overvejelser vedrørende spørgsmålet om mulig-
hederne for at give landmænd adgang til selv at behandle deres besætning med
receptpligtige lægemidler i videre omfang, end det nu er tilladt, kan sam-
menfattes deri, at udvalget mener, at dette spørgsmål ikke bør søges løst
ved at lovfæste en nærmere angivet specificeret ordning, der regulerer for-
holdet mellem dyrlæge og besætningsejer på dette område. Udvalget mener,
at sådanne ordninger som hidtil bør overlades til det private initiativ, men
at der bør søges gennemført en lovbestemmelse, der angiver de rammer,
inden for hvilke sådanne ordninger kan indgås.

I overensstemmelse hermed foreslår udvalget, at der i dyrlægeloven
efter § 7 indføjes en ny paragraf af følgende ordlyd:

"§ 7 a. En dyrlæge må kun udlevere lægemidler eller ordinere læge-
midler ved recept til behandling af sygdomstilfælde hos dyr under over-
holdelse af de i stk. 2 - 4 fastsatte bestemmelser.
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Stk. 2. Som grundlag for udlevering eller receptordination skal fore-
ligge en diagnose, der enten skal være stillet af dyrlægen selv eller skal være
stillet af et statsligt eller i henhold til § 18, stk. 1, godkendt laboratorium
efter undersøgelse af indsendt materiale fra det eller de syge dyr.

Stk. 3. Dyrlægens diagnose skal stilles på grundlag af en fagligt for-
svarlig klinisk undersøgelse, sona han personlig har foretaget af det eller
de syge dyr.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan dyrlægen stille diagnosen efter at have gen-
nemgået sygdommens symptomer og forløb med klienten eller den, der på
dennes vegne tager vare på dyrene, eller efter at have undersøgt forelagt
materiale fra det eller de syge dyr under forudsætning af, at han har et
sådant kendskab til helbredstilstanden i besætningen og til besætningsejeren
eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, at det er fagligt for-
svarligt at stille diagnosen på nævnte grundlag. "

Udvalget foreslår endvidere, at det henstilles til apotekerlovudvalget,
at der ved overvejelserne over, i hvilket omfang lægemidler til veterinært
brug kan fritages for receptpligt og undtages fra apotekernes forhandlingsret,
i videst muligt omfang tages hensyn til de synspunkter, der fremgår af afsnit
II i denne betænkning.
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Bilag 14

Veterinærdirektoratet
Nyropsgade 37
16^2 København V., den 5.august 1971 J.Nr. A. II40/1971

Til

landbrugsministeriet

Ved tilbagesendelsen af medfølgende materiale bemærkes,

at der efter aftale er foretaget en veterinærfaglig gennemgang

og bedømmelse af de sammendrag, ministeriet har udarbejdet til

brug for Udvalget vedrørende Ændringer af Dyrlægeloven, on veteri-

nære forhold og lægemiddelomsætning m.m. i en række lande, hvis

forhold det skønnes at være af interesse at drage sammenlig-

ninger med.

Det ved veterinærdirektoratets gennemgang fremkomne

materiale bestående af ministeriets sammendrag og direktoratets

supplerende kommentarer hertil er for hvert land opført på med-

følgende 13 dobbeltark med kolonneopdeling.

På grundlag af foranstående skal veterinærdirektoratet

anføre sin konklusion vedrørende det indsamlede materiale opdelt

i grupper efter oplysningernes karakter.

1. Om forekomst af dyrlægelov indeholdende definition på dyrlæge-

gerning, hvis udøvelse er forbeholdt dyrlæger.

Om end det ikke er unaturligt, er lovgivningen om udøvel-

se af veterinære funktioner både i Europa og i andre kontinenter

påfaldende ensartet for så vidt angår kirurgisk og medicinsk be-

handling af dyr og forebyggende foranstaltninger mod sygdomme.

Der er derimod nogen variation med hensyn til veterinærvæsenets

og veterinærernes stilling på levnedsmiddelkontrolområdet; men det

dominerende træk er, at kødkontrol og specielt eksport-kødkontrol

enten helt udføres af autoriserede veterinærer eller udi øres under

veterinær ledelse og veterinært tilsyn.

Der findes gennemgående regler om, at dyrlæger på grund-

lag af en nærmere fastlagt uddannelse skal autoriseres (registre-

res) af nærmere angivne myndigheder, og at autorisationen ved

uefterrettelighed kan tilbagekaldes.

Dyrlægers eneret til at udøve veterinære funktioner er

undertiden nærmere afgrænset i forhold til dyreejere. Uanset om det-
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te forhold er omtalt i lovteksten, er det veterinærdirektoratets

opfattelse, at hensigten med bestemmelserne overalt er, at dyre-

ejere og disses personale selv kan behandle en ejendoms dyrebe-

stand, forudsat at behandlingen ikke kræver speciel veterinær

indsigt, at rekvisition af receptpligtige lægemidler er foretaget

af en dyrlæge, og at lægemidlerne anvendes efter hans anvisning,

samt at dyrene ikke udsættes for unødig lidelse. Herved kommer

man ind på et behandlingsniveau, der svarer til det her i landet

etablerede, når dyreværnslov og dyrlægelov iagttages.

I almindelighed er det også forudset, at der i tvingende

situationer kan gives veterinærstuderende eller andre tilladelse

til at udøve dyrlægegerning med begrænsning i omfang og tid. I de

fleste tilfælde vil kastration af visse aldersgrupper af husdyr

cg andre begrænsede indgreb ikke blive henregnet til dyrlægeger-

ning, hvilket også gælder kunstig sædoverføring. Alene i Holland

har man en særlig godkendelse af lægmænd til at udføre fødsels-

hjælp og kastrationer.

I visse lande er veterinærvæsenet nationaliseret ved

statslig ansættelse af distriktsvetc-rinærer til varetagelse af

praksis og levnedsmiddelkontrol. I Finland er kommunerne involve-

ret i disse ansættelser. Distnktsveterinærerne i de nordiske

lande oppebærer delvis honorar vod tilkaldelser, medens der i de

østeuropæiske lande formentlig er tale om fastlønnede stillinger

i distrikter eller ved veterinære klinikker.

2. Om bistand af teknikere ved praksisarbejde

Benyttelse af bistand af teknikere i privat praksis er

ikke almindelig, forudsat at udtrykket tekniker opfattes som en

person, der har gennemgået en af offentlig myndighed foreskrevet

eller godkendt uddannelse til at udføre nærmere afgrænsede

veterinære funktioner.

Det er derimod ganske naturligt, at der ved private

klinikker og dyrehospitaler (og naturligvis også ved offentligt

ejede) ansættes hjælpepersonale mod en programmeret uddannelse til

et vist niveau i rexmng af sygepiejer(ske)uddannelses eller sim-

pelt hen lægmænd,der oplæres til at yde assistance i virksomheden.

Det er sjældnere, at der antages medhjælp til assistance i ambu-

lant privat praksis, f.eks. som oplyst om forholdene i Canada.

Det fremgår, at man i dette land just har iværksat en

teknikeruddannelse baseret på en af offentlige institutioner god-
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kendt undervisningsplan. Det står dog ikke helt klart, hvorvidt

den herved erhvervede uddannelse vil blive anvendt alene i offent-

lige stillinger eller tillige ved ansættelse i privat dyrlægevirk-

somhed.

Af bladene for de to østeuropæiske lande - Polen og Øst-

tyskland - fremgår derimod, at man på grundlag af en programmeret

og ret omfattende teoretisk og praktisk uddannelse med tilhørende

prøver tilvejebringer et korps af veterinære teknikere, der i sam-

arbejde med autoriserede dyrlæger delvis selvstændigt kan udføre ik-

ke ubetydelige dele af de funktioner, der henhører under dyrlæge-

gerningen.

Til problematikken vedrørende ønsket om anvendelse af

mellemteknikere skal anføres, at dette formentlig stimuleres af en

situation, som opstår, hvor der er mangel på veterinærer, som f.eks.

i Canada og U.S.A. Endvidere afhænger ønsket formentlig af ved-

kommende lands veterinære- og husdyrbrugsmæssige organisation.

I Danmark er f.eks. kunstig sædoverføring hos husdyr et

område, der kræver en meget begrænset indsats fra veterinærvæsenets

side. Bekæmpelse af mastitis synes ordnet rationelt gennem laborato-

rieapparat et under veterinær ledelse og særligt uddannede tekniske

assistenter, der begrænser de praktiserende dyrlægers indsats til

terapeutiske og vejledende funktioner.

Justitsministeriets bekendtgørelse af 9. februar 1962

om afhorning af dyr er også et eksempel på, hvorledes et hyppigt

forekommende indgreb kan ordnes uden at beslaglægge veterinær ar-

bejdskraft, og bekendtgørelsen cm lægemiddelholdige foderstoffer

virker i samme retning.

I modsætning til praksisarbejde anvendes der i en vis

udstrækning teknikere ved sygdomsbekæmpelsen. Dette anføres for

Englands vedkommende, og i Frankrig benyttes til dette formål

"Préposés sanitaires", jfr. også Canadas blad.

Pra flere lande omtales systemet vedrørende "veterinære

servicecentre". Disse centre er karakteriseret ved at være lokale

kliniske, bakteriologiske og diagnostiske laboratorier af begrænset

størrelse til rådighed for de praktiserende dyrlæger. Fra disse

laboratorier udøves extension service af specialister i betydeligt

omfang. På laboratorierne virker mellemteknikere uddannet "on the

job", men til programmerede niveauer. I Japan forekommer en meget

massiv laboratorietjeneste bestående af ca. 2oo lokale laborato-

rier, hvorfra der udøves extension service i et omfang, som for-

mentlig gør mellemtekniker-assistance overflødig.
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3- Om bistand af teknikere i levnedsmiddelkontrollen.

Inden for levnedsmiddelkontrollen anvendes teknisk assi-

stance i ret stort omfang først og fremmest ved kødkontrollen.

Blandt de lande, hvorom oplysninger forekommer, findes en gruppe;,

Norge, Finland, Danmark og Japan, hvor al kødkontrol udføres af au-

toriserede dyrlæger. Sverige har tidligere været i samme gruppe,

men inden for de seneste år er der på 3 måneders kursus hidtil

uddannet ca. 2o læge kødkontrollører, dog navnlig beskæftiget på

fjerkræslagterier.

I England har man et særligt system, der betinger, at

meat inspectors, der har gennemgået en programmeret uddannelse i

kødkontrol af ca. 1 års varighed, selvstændigt kan udføre kødkon-

trol til hjemmemarkedet, hvorimod der anvendes veterinærer på de

ganske få slagtehuse, der er autoriseret til eksport. Det må her

tages i betragtning, at højst 1 pct. af de samlede slagtninger i

Danmark foregår uden fer de til eksport autoriserede virksomheder.

I Nordamerika anvender man ganske regelmæssigt læge kødkon-

trollører med kortere eller længere programmeret uddannelse til at

foretage kødkontrol under en veterinærs overtilsyn, men således at

forholdet mellem læge kødkontrollører og veterinærer er som 5:1

for U.S.A.s vedkommende og 3-4:1 for Canadas vedkommende.

I nogle europæiske lande har man fra gammel tid haft den

såkaldte Pleischbeschauer-uddannelse, hvorefter læge kødkontrollører

selvstændigt kan udføre kødkontrol på sunde dyr i landdistrikter og

i mindre bymæssige bebyggelser. Når der er tale om slagtning på

offentlige slagtehuse af en vis størrelse og på slagterier med

eksportret, anvendes kun autoriserede veterinærer.

De hollandske "Keurmeesters"'s funktion på slagtehuse er af

lignende karakter som den, der udføres af de læge kødkontrollører i

Nordamerika.

Hvad der er anført vedrørende kødkontrol, har også gyldig-

hed for så vidt angår kontrol med fjerkræ.

i'.ied hensyn til spørgsmålet cm teknikerbistand ved udøvelse

af rnælkeko^trol skal bemærkes, at den danske veterinære mælkekontrol

med hensyn til organisation, intensitet og konsekvens må betegnes

som unik. De oplysninger, der er fremkommet, er derfor også så spred-

te, at der ikke kan uddrages nogen fællesnævner, men der kan næppe

være tvivl om, at det gennemgående træk er, at der i do forespurgte

lande i højere grad anvendes sundhedsinspektører på forskellige ni-

veauer end veterinærer. Ved bedømmelsen af forholdet må tages i be-
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tragtning, at den under veterinærdirektoratet organiserede mastitis-

bekæmpelse formentlig omfatter en større procentdel af malkekvægbe-

standen end i noget andet land, og at mastitisbekæmpelse og veteri-

nær mælkekontrol supplerer hinanden.

I forbindelse med omtale af mælkekontrollers skal opmærk-

somheden henledes på EEC's forslag af lo februar 1971, Doc: KOM

(71) 64 endg., til en radsiorordning om de sundhedsmæssige og hy-

giejniske betingelser, som rå mælk i sin egenskab af råstof for

fremstilling af varmebehandlet mælk og mælkeprodukter bør opfylde.

Der kan henvises til kapitel 4 i bilaget til forordningen,

hvori man opstiller betingelser om de undersøgelser, produktions-

besætningerne skstl underkastes med hensyn til dyrenes sundhedstil-

stand én gang årlig. Endvidere foreskrives laboratorieundersøgelser

af mælken med 14 dages mellemrum, og at der ved påvisning af util-

fredsstillende undersøgelsesresultater skal foretages kliniske og

laboratoriemæssige undersøgelser af mælkeorganerne.

De forventede EEC-bestemmelser om rå mælk, jfr. det

foreliggende EEC-forslag af 15. marts 1971, Doc: KOM (71) 256 endg.,

til en forordning om en fælles markedsordning for konsummælk bør

formentlig tages i betragtning ved eventuelle overvejelser om ændring

af mælkekontrolsystemet.

Med. hensyn til teknisk personale til udøvelse af levneds-

middeltilsyn i almindelighed skal anføres, at dette tilsyn ligesom

her i landet i større eller mindre omfang bestrides af andre myndig-

heder end de veterinære. Til foretagelse af nødvendige laboratorie-

undersøgelser anvendes naturligvis personale med. laborantuddannelse,

og på det inspektionsmæssige område personale med specialuddannelse

som f.eks. public health inspectors i England og préposés sanitaires

i Frankrig. Det vides endvidere,at naibåda i Holland og i Japan har

en omfattende public health service, hvorved veterinærer er ansat i

betydeligt omfang.

4. Bestemmelser om salg af lægemidler en gros.

Det er et generelt træk, at fabrikation af lægemidler og

import til fremstilling eller videresalg Kræver tilladelse fra myn-

dighederne. Der stilles kvalifikationskrav til virksomhedernes lo-

kaler, personale og fabrikationsmetoder, og de er underkastet et

løbende tilsyn til sikring af, at de udbudte varer er uskadelige.

Det er ligeledes helt generelt, at biologiske "produkter som sera,

vacciner m.v. i princippet er underkastet tilsvarende sikkerhedsbestem-
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melser som lægemidler i almindelighed. Undertiden er lægemiddel-

handelen i alle led opsplittet i en humanmedicinsk og en veterinær-

medicinsk sektion, men hyppigst er reglerne for de to kategorier

af lægemidler ens og henlagt under sundhedsministeriets administra-

tion, men således at der er særregler for distribution og anvendelse

af lægemidler til dyr.

Reglerne for en gros salg er i princippet ensartede, men

kan variere i detailler, f.eks. er det fer Finlands og Vesttysklands

vedkommende oplyst, at lægemidler fra fabrikanter eller grossister

må sælges direkte til dyrlæger til videresalg, d.v.s. distribuering

til dyr under behandling.

5. Bestemmelser om salg af lægemidler en detail.

Hovedregelen for detailsalget er, at forsyningen af for-

brugerne sker gennem apoteker. Det er ligeledes almindeligt, at

forhandling af euforiserende stoffer kun kan ske via apotek, at en

gruppe lægemidler er belagt med receptpligt og at en tredie gruppe

er forbeholdt apotekerne, men de hertil hørende stoffer kan sælges

uden recept.

Reglerne om udlevering mod recept fra dyrlæge er normalt

kombineret med on bestemmelse om, at de receptpligtige midler kan

sælges eller udleveres af autoriserede dyrlæger til brug for dyr,

der haves under behandling.

Afvigende herfra er U.S.A.s bestemmelser om, at lægemidler

til veterinært brug i støist mulig udstrækning kan sælges direkte

til dyreejere under forudsætning af, at de kan mærkes på en sådan

måde, at skadevoidelse undgås.

Endvidere er det for Canadas vedkommende omtalt, at de mest

almindelige antibiotika kan sælges uden recept fra apoteker til en

besætningsejer til anvendelse på dyr,

Der er gjort bemærkninger til oplysninger fra England om,

at sera, vacciner m.v. tilsyneladende kan sælges uden recept.

Forholdene i Japan er også afvigende fra det sædvanlige.

Supplerende oplysninger fra England søges indhentet.

6. Bestemmelser om receptpligt og udlevering af lægemidler.

Af oplysningerne fremgår, at der er en vis variation i syns-

punkterne på nødvendigheden af recepttvang. På det europæiske fast-

land er det mest almindeligt, at hovedparten af de lægemidler, der

ved forkert dosering eller på et mangelfuldt indikationsgrundlag kan
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have skadevirkning, belægges med recepttvang. Det er specielt

omtalt, at her i landet receptpligtige antibiotika, kemoterapeutika

og injektionspræparater ikke legalt kan ekspederes på vesttyske apo-

teker uden recept (fra en tysk dyrlæge),

Det er i almindelighed fastsat, at dyrlægers udlevering

af receptpligtige lægemidler kun må finde sted til dyr, vedkommende

dyrlæge har under behandling, og kun i rimelige mængder. I Japan

siges yderligere, at det er forbudt dyrlæger at behandle dyr med

stærkt virkende lægemidler uden at have undersøgt dyret personligt.

Når der i sammendragene tales cm dyrlægers"salg af læge-

midler", må dette forstås som det danske begreb "distribution".

Det drejer sig godt nok om overdragelse mod betaling, altså et salg,

men det er en overdragelse, der er begrænset til et bestemt formål,

nemlig til dyr der på det for dyrlægen foreliggende undersøgelses-

grundlag (der kan være klinisk, laboraboriemæssigt eller tilvejebragt

på anden måde) efter hans faglige bedømmelse bør behandles med det

udleverede lægemiddel.

7- Redegørelse om kontrol med restkoncentrationer af lægemidler m.m.

De herom foreliggende oplysninger udviser et ret broget

billede. I nogle lande befinder dette spørgsmål sig på et overvejel«-

ses- eller et indledende undersøgelsesstadium. Det danske system, der

er baseret på ved behandlingsmæssige restriktioner at forebygge fore-

komsten af restkoncentrationer i størst muligt udstrækning, vil anta-

gelig blive, accepteret som det bærende princip i fremtiden, jfr. til

eksempel do konsekvenser, der er draget af "Swann-rapporten". Det må

endvidere antages, at såvel en skærpet lovgivning som en forøget un-

dersøgelse sfrekvens vil blive resultatet af U.S.A.s krav til de lande,

der eksporterer kødvarer og andre levnedsmidler til U.S.A., og at

disse undersøgelser ikke alöne kommer til at angå lægemidler, hormo-

ner in.v. fra det veterinære område, men også brugen af pesticider

samt en række metaller, der or bestanddele af toksiske kemiske for-

bindelser.

Problemet vedrørende restkoncentrationer i levnedsmidler

findes ikke at tale for en liberalisering af mulighederne for læg-

mænds anvendelse af lægemidler.

Chr. Werdelin
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kAARE MILTHERS
statskonsulent
HAAG December 1968.

KüDKDi.TRüL

Man har i Holland hidtil i udstrakt grad betjent sig af mellemteknikere

til kødkontrol, ."»lan foretager s&rlig uddannelse af disse mellemteknikere

(keurmeesters).

For at opnaa saadan uddannelse er betingelsernei

alder mellem 21 og 41 aar,

godt helbred og gode personlige egenskaber,

diplom fra slagterfagskolen og

deltagelse i et sirligt fagkursus.

Man kræver s&xlig adgangseksamen 1 hollandsk, metersystem og almendannende

fag. Faa hvert kursus optages kun 10 elever.

Kursus varer i 3 1/2. maaned og foregaar som dagkursus paa et slagteri.

Der gives studielaan afhungigt af kandidatens personliga forhold.

Lohnen til disse mellemteknikere ligger paa mellem 20 og 30.000 kr.

Imidlertid har de hollandske slagterier og slagtehuse siden i sommer felt

sig nødsaget til at ansatte dyrlæger til at foretage kødkontrollen. Dette

skyldes en fortolkning af fællesmarkedets veterinærbestemmelser, foretaget

af veterinærdirektoratet og gaaende ud paa, at de nuværende kødkontrolører

kun kan arbejde som assistenter direkte under dyrlæger.

Denne fortolkning er af Uryssel blevet betegnet som ikke varende korrekt.

Ifølge Jryssel er det tilstrækkeligt, at der paa et slagtehus er een

kontrollerende dyrl&ge, forudsat at hans tilsyn kan være effektivt.

En anden sag er dog amerikanske krav, som gør det nødvendigt for slagterier,

der eksporterer til U.S.A., at lade dyrlæger foretage kontrollen direkte.

«Situationen er uafklaret.

Kaare TAilthexs
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lAARE MILTHERS Indberetning 1969/23
•tatskonsulent
HAAG lO.februa* 1969

Journal 69/56/1 DEN AMERIKANSKE KASSATION AF

HOLLANDSKE SLAGTEHUSE*

Til landbrugsministeriet,

København«

Sota indberettet «sed telex af 28.januar 1969 har amerikansk« veterinær-

inspektører kassøret 4 offentlige og 9 private slagtehuse son leverandører

af kød til anvendelse til kødvarer» som skal eksporteres til Amerika*

Landbrugsminister Lardinois udtalte sig om denne sag i generalstaternes

nndetkanwer d. 30.januar. Ministeren udtaltet

" Igennsra flere aar nemlig siden 1963, har det amerikansks voteriner«

direktorat knsvet «gen vetorin&rinspektion af hollandske slagtehuse» son

leverer kød til eksporten af kødvarer til Amerika* Holland har oprindeligt

sat sig iraod dette krav, men siden ikrafttrædelsen af den nye amerikansks

kødkontrollov* "the wholesome «eet aetN 1 1967, som indførte strengere

forskrifter* er dan inspektion, som denne lov krmv**t blevet accepteret,

øgsaa fordi andre lande - bl.a. Danmark og Polen, son først indtog det

sarame standpunkt soa vort land - gik foran. Vore store interesser i

eksporten af kødvarer til Amerika til en værdi af 200 mill, gylden

(400 mill, kr.) har naturligvis saaattet tages i betragtning.

I det oprindelige udkast til "the wholesome seat act" var der kun tale

om ligelige kontrolkrav for amerikansk og for importeret kød, men den

endelige lovtekst teler o» sanrae krav. løvrigt adskiller da amerikansks

krav til indretning af slagtehus og kødkontrol sig ikke saa meget fra

de krav, som vi selv har accepteret i fællesmarkedets retningslinier,

men disse retningslinier har indtil nu været fortolket so» en maalsstning

af de fleste lande,.
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Indberetning 1969/23

Ved den amerikanske aktien ex denne situation dog sndxet og vi MM 1 vort

land hurtigt tilpasse o» fællesmarkedets og de amerikansk« krav i praksis*

Kassation ellsr fratagelse af tilladelse er ikke endelig og kan hurtigt

tilbagekalde*» hvis en Inspektion finder, at indvendi tigerne er bragt ud af

varden.

Forskrifterne retter sig bl.a. mød stillingsbesættels#r, Idet kontrollen

ikke alene kan foregå« ved teknisk uddannede kontrollører (keurmeesters), Men 1

første rrkke skal ske ved dyrlager (se notat om kødkontrol fremsendt til

landbrugsministeriet den 11. december 1968 sammen «ed notat om de hollandske

veterinercentre)•

Kraven« til slagtekapaciteten i forholdet til antal slagtedyr er strengt og

har givet de fleste vanskeligheder.

Man maa iøvrigt vente, at der kan opnaae et bedre sammenspil ned de amerikanske

vaterlnerinspektører, 6oa - dat maa understreges - ikke har handelspolitiske

eller andre uvedkommende notiver. Et saadant sammenspil har man mod de

amerikanske inspektører, som deltager 1 inspektionen af blomsterløg, der

udføres af statens plantetilsyn. Det er ganske vist en mindre Indviklet sag,

fordi kontrollen her er en statskontrol, mens kontrollen 1 slagtehusene 1

realiteten er en kommunal opgave.

Vi er gradvist kostset til et stadium, hvor en videregaaende reorganisation af

hele slagtehus»institutionen maa overvejes. Ogsaa i denne sektor tvinger ud-

viklingen til større enheder...• Den nuvmrende situation paa dette felt

betyder en hemsko, fordi man Ikke uden videre kan give kommunerne raad om,

hvordan de kan bringe orden 1 forholdene omkring deres slagtehuse - is*r ikke

naar store investeringer er paakrevede. Disse forhold kan ikke bringes i orden

ff 1dag til lmorgen. VI maa endnu nogen tid leve med vanskelighederne. I mellem-

tiden er Intensive og «tfattende drøftelser nødvendiget mellem ministerierne, med

erhvervslivet, mad slagtehusdlrektørernes organisation og med veterinmrdlrektoratet.*

Kaare Ullthers
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Udenrigsministeriet.

3 1 I08.M.4. 24. marts 1972.

Nr. 828

Harmonisering af vete-
rinærlovgivningen i EP's
medlemslande.

Arbejdet med en harmonisering af den veterinære lovgivning
i EF's medlemslande har allerede stået på i en halv snes
år, men som fcl^e af at det - som det måtte forventes - har
vist sig forbundet med betydelige vanskeligheder, er der endnu
kun vedtaget -elativt få direktiver på dette område.

De vigtigste af de vedtagne direktiver er følgende:

Rådsdirektiv 64/432 om handelen mellem medlemslandene med
levende kvæg og svin.

Rådsdirektiv 64/433 om handelen mellem medlemslandene med
fersk kød (undtagen fjerkrækød).

Rådsdirektiv 71/118 om handelen med fersk fjerkrækød.

De to førstnævnte direktiver vedrører - som det fremgår af
titlen - alene handelen mellem medlemslandene, mens det sidst-
nævnte både vedrører handelen mellem medlemslandene og den
interne handel i de enkelte medlemslande.

Til de to førstnævnte rådsdirektiver slutter sig to kommissions-
direktiver indeholdende gennemførelsesbestemmelser,
nemlig:

Kommissionsdirektiv 65/276 om udstedelse af attester vedrørende
godkendelse af slagterier og opskæringsvirksomheder til handel
med fersk kød, hvortil slutter sig en liste (69/I00) over veterinæ-
re sagkyndige, som kan udstede de nævnte attester, samt



72

Kommissionsdirektiv 65/277 om udstedelse af attester i forbin-
delse med handelen med levende kvæg og svin samt fersk kød,
hvortil slutter sig en liste (66/34o) over veterinære sagkyndige,
som er bemyndiget til at udstede disse attester.

Endvidere foreligger der en rådsbeslutning f68/361) on oprettel-
se af en stående veterinærkomité samt en rådsvedtaeelse af 17. marts
1968 om fælles foranstaltninger, der "bør gennemføres på det
veterinære område.

Herudover er der ikke vedtaget fælles bestemmelser på veteri-
nærområdet i EP.

Man vedlægger genpart af et i Kommissionens landbrugsafdeling
(kontoret for veterinærspørgsmål) modtaget dokument indehol-
dende en oversigt over de vedtagne direktiver m.m. med angi-
velse af ændringer samt en oversigt over direktivforslag, der
er forelagt Rådet, men endnu ikke vedtaget. I begge tilfælde
er der anført en henvisning til det nr. af Journal Officiel,
hvori det pågældende direktiv eller direktivforslag er offent-
liggjort.

Det fremgår af dokumentets afdeling B (endnu ikke vedtagne forslag),
at der foreligger forslag til direktiver om veterinære be-
stemmelser i forbindelse med handel mellem medlemslandene
med forarbejdede kødprodukter, om import af levende kvæg
og svin samt fersk kød fra tredielande, om veterinærkontrol
med husdyrsygdomme i forbindelse med intrakommunautær han-
del med fersk kød samt om råmælk og varmebehandlet mælk.
Desuden er der et forslag under udarbejdelse om handel med
levende fjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger. Det vil muligvis
kunne forelægges Kommissionen og Rådet i juni eller juli d.å.

Forslagene om transitregler for kvæg og svin samt fersk kød må
anses for forældede, idet man nu tilstræber, at grænsekontrol-
len med import fra tredielande i et givet medlemsland skal have
gyldighed for hele Fællesskabet.

I landbrugsafdelingens veterinærkontor mener man, at der skul-
le være mulighed for, at direktivforslaget öm importen fra
tredielande og muligvis også forslaget om veterinærkontrol
med husdyrsygdomme i forbindelse med intrakommunautær handel
med fersk kød kan vedtages i indeværende år, mens de øvrige
forslag antagelig først vil kunne vedtages senere, altså efter
et eventuelt dansk medlemsskab.

De to nævnte forslag er offentliggjort henholdsvis i Journal
Officiel nr. 56 af 26. marts 1966 og Journal Officiel nr. C.31
af 14. marts 197o. Kommissionen har i juni fremlagt tre direk-
tivforslag og et forslag til rekommendation vedrørende etablerings-
frihed og ret til at udføre tjenesteydelser for dyrlæger
inden for EF. Forslaget er offentliggjort i Journal Officiel
nr. C. 92 af 2o. juli 197o. Dette forslag er ikke udarbejdet
i landbrugsafdelingen, men i generaldirektoratet for det
interne marked og harmoniseringen af konkurrence-, selskabs- og
skatteretten m.m.
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Parlamentet har været hørt om forslagene og har for nylig taget
stilling hertil. Parlamentets udtalelse er offentliggjort
i Journal Officiel nr. C. 19 af 28. februar 1972 (side lo ff.).

I det kontor i Kommissionen, hvorunder forslaget hører, oplyser
man, at Rådet endnu ikke har påbegyndt drøftelser af forslagene.
Drøftelserne vil tidligst kunne begynde efter sommerferien og
vil næppe kunne afsluttes i år. Skulle det imod forvent-
ning ske, vil Danmark i lighed med de øvrige kandidatlande
under alle omstændigheder blive konsulteret på normal måde,
når der foreligger en fælles orientering i Rådet. Landbrugs-
ministeriet har anmodet om oplysning om gældende EF-bestemmel-
ser eller forslag hertil vedrørende:

1. Forhandling, udlevering og benyttelse af lægemidler til
husdyr samt kontrol med restkoncentrationer af lægemidler
i animalske produkter.

2. Udøvelse af dyrlægegerning og benyttelse af ikke fuldt
veterinært uddannet medhjælp (mellemteknikere) ved udøvelse
af dyrlægegerning d.v.s. dyrlægepraksis, kød- og mælkekontrol
samt veterinært levnedsmiddeltilsyn, og de uddannelseskrav, der
stilles til sådan medhjælp.

I denne anledning har Missionen haft en samtale med chefen
for landbrugsafdelingens veterinærkontor, hr. Daleiden samt
en af dennes medarbejdere, hr. Dilbarth og kan på grundlag
heraf meddele følgende:

ad 1.: Udlevering af lægemidler og kontrol med restkoncentra-
tioner. .

Kommissionens eksperter understreger indledningsvis den nøje
sammenhæng, der er imellem på den ene side reglerne for ud-
levering og benyttelse af lægemidler til husdyr og på den an-
den side forekomsten af restkoncentrationer af disse stoffer
i levnedsmidlerne. Dette problemkompleks har stigende aktua-
litet i Fællesskabet og betragtes med stor alvor af de inter-
esserede myndigheder. Ved nogle stikprøvemæssige undersøgelser
på forskellige slagterier i Tyskland havde man eksempelvis
fundet restkoncentrationer af tilsætningsstoffer i 22;o af de
undersøgte kalve og 12fö af svinene. Offentligheden i medlems-
landene er meget sensibel over for sådanne forhold, blandt an-
det formentlig som følge af hele den offentlige debat om
forureningsspørgsmål og miljøbeskyttelse, som er foregået
i den seneste tid.

Inden for EF er alle spørgsmål vedrørende forhandling og
benyttelse af veterinærmedicin samt kontrol med restforekomster
udelukkende undergivet medlemsstaternes nationale kompetence,
idet der endnu ikke er vedtaget fælles regler på disse om-
råder. Dette fremgår udtrykkeligt af artikel 6, stk. l.C. i
direktiv 64/433 om okse- og svinekød m.m. samt af artikel 6.b)
i direktiv 71/118 om fjerkraskød. Som følge af, at kontrollen
med restforekomster er undergivet nationale regler og
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kompetence i medlemslandene har man i et vist omfang kontrol
ved grænserne mellem medlemslandene med dette forhold. Da
man ønsker at realisere en helt fri handel med kød mellem
medlemslandene i henhold til Fællesskabets almindelige prin-
cipper er det nødvendigt at fjerne denne grænsekontrol og
erstatte den med en betryggende kontrol i slagteriet i op-
rindelseslandet, således' som det allerede er tilfældet for
den almindelige veterinære sundhedskontrol. En sådan kontrol
må foregå efter nøje definerede fælles regler og Kommissionens
embedsmænd er begyndt at drøfte udformningen af sådanne
regler med medlemslandenes repræsentanter.

Disse drøftelser vil imidlertid tage en vis tid og navnlig
forestår der et betydeligt arbejde med etableringen af fælles
analysemetoder vedrørende restforekomster, således at konkrete
forslag herom ikke vil kunne foreligge før næste år.

I lyset af, hvad der ovenfor er sagt om offentlighedens meget
sensible holdning til disse spørgsmål, er det givet, at Kommis-
sionens embedsmænd vil indtage en relativt streng holdning
ved udformningen af de nævnte forslag. Det gældende princip
vil være, at forbrugerne under alle omstændigheder må beskyttes
mod indtagelse af sundhedsfarlige stoffer gennem føden og der
må skabes regler, som udelukker, at der kan ske skader. Det vil
ikke være tilstrækkeligt for at anerkende en behandlings-
måde eller lignende, at det ikke er bevist, at den er skadelig,
det må forlanges, at det er bevist, at den ikke er skadelig.
Fra Kommissionens side kan man ikke forestille sig, at man i
de fælles regler, som er under forberedelse, vil give landmæn-
dene adgang til selv at behandle deres dyr med lægemidler i
videre omfang, end det er tilladt efter de gældende bestemmel-
ser i medlemslandene. Det er snarere sandsynligt, at der vil
ske en generel stramning af reglerne, både på dette og andre
områder, således at de fælles regler tilnærmes reglerne i det
medlemsland, hvor de er strengest.

De regler, der er under forberedelse, vil omfatte følgende
spørgsmål: Regler om forhandling og udlrvering af veterinær-
medicin m.m., regler om benyttelse af lægemidler til husdyr,
f.eks. ved injektion eller ved indblanding i foderet, regler
om en eventuel tidsfrist mellem behandlingen og dyrets
slagtning samt kontrolregler og analysemetoder vedrørende
restkoncentrationer af lægemidler og andre skadelige stoffer
i fødevarer.

ad 2.: Anvendelse af mellemteknikere.

For så vidt angår rådsdirektiv 64/433 om handel med fersk kød
fremgår det af artikel 3, stk. 1 c) og e), at en af veterinær-
myndighederne udpeget dyrlæge skal foretage undersøgelse
af dyrene før slagtning og kontrol af kødet efter slagtning.
De nærmere regler for disse undersøgelser er givet i kapitel
IV og VI i bilag I til direktivet. Af kapitel VII og VIII i
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samme bilag fremgår det endvidere, at dyrlægen er ansvarlig
for kødets stempling og at det er dyrlægen, der udsteder den
attest for kødets egnethed til menneskeføde, der skal ledsage
kødet.

Ifølge art. 3, stk. 2, kan dyrlægen ved den i stk. 1 e)forudsete
kødkontrol ved opgaver af rent praktisk art lade sig bistå af
medhjælpere, der er sirligt uddannede hertil. Kommissionen kan
efter høring af medlemslandene fastlægge enkelthederne vedrø-
rende denne bistand, men dette er endnu ikke sket.

I rådsdirektiv 71/118 om handel med fersk fjerkrækød findes
der præcise forskrifter for anvendelsen af medhjælpere for dyr-
lægen i art 4, stk. 1 og 3. Medhjælpere kan herefter - under
dyrlægens direkte opsyn og ansvar - medvirke til kontrol med,
at de hygiejniske forskrifter for fjerkræslagterier er opfyldt
samt kontrol med, at der ikke forekommer noget unormalt i
forbindelse med undersøgelsen af slagtedyrene og ved kødkon-
trollen. Såfremt noget unormalt konstateres skal dyrlægen
straks tilkaldes.. De krav, der stilles til medhjælperne, er
anført i direktivets bilag 2, jfr. art. 4, stk. 2.

Ifølge Kommissionens eksperter, vil detailbestemmelserne om
medhjælpere i tilknytning til direktiv 64/433 om fersk kød
af kvæg og svin m.m. komme til at ligge meget nær ovennævnte
regler for fjerkrækød.

Generelt kan det siges, at der i EF er stærk modstand imod en
overførsel af egentlige dyrlægeopgaver til mellemteknikere.
Dette hænger sammen med, at den frie handel mellem medlems-
landene forudsætter en høj grad af gensidig tillid. Når et
parti kød er godkendt på et slagteri i et af medlemslandene,
skal de andre tillade fri import heraf uden selv at kunne fore-
tage kontrol ved grænsen. Dette kan kun akcepteres, når
der i alle medlemslandene ei- tillid til kontrollens effektivi-
tet. Sålænge kontrollen udføres af dyrlæger er denne tillid
til stede, fordi uddannelsen af veterinærer i medlemslandene
ligger på et betryggende højt og ret ensartet niveau. Ved
anvendelsen af mellemteknikere vil uddannelsesniveauet blive
væsentligt lavere og mere uensartet og tilliden til kontrollens
effektivitet ville blive undergravet.

Når det oven for omtalte direktiv om import fra tredielände
vedtages, vil der opstå en tilsvarende problemstilling
vis-å-vis tredielande, idet kød fra tredielande, der opfylder
visse nærmere definerede betingelser skal kunne omsættes
frit inden for hele EF. I medlemslandene må man være interes-
seret i, at di <*r^ betingelser er så strenge, at de giver
tilstrækkelig betryggelse, men det vil være vanskeligt at
stille strengere krav til tredielande, end de der gælder
i EF, herunder med hensyn til anvendelse af dyrlæger, re-
spektive mellemteknikere. I lyset heraf finder man, at de om-
kostningsmæssige aspekter må vige for de fundamentalt sundheds-
mæssige interesser.
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Set i perspektivet af konsekvenserne for holdningen i andre
medlemslande og i tredielande finder man i Kommissionen ikke,
at det kan være i dansk interesse at gå ind for en øget an-
vendelse af mellemteknikere til egentlige dyrlægeopgaver i
forbindelse med kød- og mælkekontrol, levnedsmiddeltilsyn m.m.

Anvendelse af mellemteknikere inden for almindelig dyrlæge-
praksis kan man ikke tage stilling til fra Kommissionens
side, da der ikke foreligger fællesskabsregler herom.

P. A. V.
E.B.

Jørn Priemé



Bilag 18

DET VETERINÆRE SUNDHEDSRÅD
NYROPSGADE 37 . KØBENHAVN V. Journ. nr. 2 5 1 / 1 9 6 1

TLF. CENTRAL 14888
(Nummeret bedes anført ved eventuelle
senere henvendelser angående denne sag).

Den 11 . ap r i l 1962

Til

landbrugsministeriet

I anledning af, at ministeriet med påtegningsskrivelse af 26.

september 1961 (L.V.J.1961 nr. 179 ) har udbedt sig en udtalelse af

rådet med hensyn til det i 2 ledsagende aktstykker, udarbejdet af

veterinærinspektør N.Jeppesen, omhandlede spørgsmål "om brug af læg-

kontrollører til foretagelse af fjerkrækontrol på de autoriserede

fjerkræslagterier", skal rådet tillade sig at anføre følgende:

I rådets møde den 28. oktober 1961 deltog efter indbydelse føl-

gende repræsentanter for Den danske Dyrlægeforening: stadsdyrlæge Sv.

Koch, Århus, stadsdyrlæge B. Horne Jensen, Odense. Endvidere var ind-

budt forstander for fjerkrælaboratoriet, dr.med»vet. H.E.Marthedal

0g veterinærinspektør N. Jeppesen.

Efter en generel drøftelse af spørgsmålet inkluderende detailler

vedrørende den måde, kontrolarbejdet fremtidig må antages at forme sig

på autoriserede fjerkræslagterier, viste det sig, at der, hvad princip-

perne angår, fra flertallets side var tilslutning til den opfattelse,

at det vil være forsvarligt under visse betingelser at tage særligt

uddannede lægkontrollører i anvendelse ved kontrolarbejdet. Til un-

dersøgelse af de i forbindelse med sagen foreliggende detailspørgsmål

besluttedes det at nedsætte et udvalg bestående af: veterinærdirektør

Chr. Werdelin (formand), professor Aage Jepsen, dr. H.EoMarthedal,

stadsdyrlæge B. Horne Jensen og veterinærinspektør N. Jeppesen.

Den 31« marts 1962 har rådet på ny holdt møde til drøftelse af

sagen. I mødet deltog som repræsentanter for Den danske Dyrlægefore-

ning: overdyrlæge Z. Seidel og stadsdyrlæge B. Horne Jensen. Endvi-

dere dr. HoE.Karthedal; veterinærinspektør N. Jeppesen var forhindret

i at komme til stede.

Efter at veterinærdirektør 'Yerdelin havde forelagt en af udvalget

til mødedeltagerne fremsendt redegørelse for de i anledning af sagen

foretagne undersøgelser, gav overdyrlæge Seidel udtryk for, at det

sagligt rigtige synspunkt efter hans opfattelse måtte være, at kun dyr-

læger var i stand til på forsvarlig måde at udføre fjerkrækontrol -
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DET VETERINÆRE SUNDHEDSRÅD

et synspunkt der falder sammen med det i udvalgsbetænkningen refere-

rede standpunkt, som indtages af Den danske Dyrlægeforening (se bi-

lagets side 3, 4. pkt.).

De øvrige mødedeltagere kunne tilslutte sig udvalgets indstilling

vedrørende etableringen af fjerkrækontrol på autoriserede fjerkræslag-

terier under anvendelse af særligt uddannede fjerkrækontrollører.

1 henhold til det ovenfor anførte skal Det veterinære Sundhedsråd

over for landbrugsministeriet udtale, at dets synspunkt i sagen dæk-

kes af udvalgets redegørelse (se vedlagte bilag).

2 aktstykker følger hoslagt tilbage.



Bilag 18
Veterj nærdirektoratet
Nyropsgade 37 A 2679/l96l
København V., den 16. februar 1962 Iy/ J

Til

Det veterinære Sundhedsråd

Med henvisning til drøftelserne i sundhedsrådets møde den 28.

Oktober 1961 har der efter indsamling af det fornødne materiale været

afholdt møde i det af rådet nedsatte udvalg den 4. januar 1962 med

følgende deltagere:

Professor Aage Jepsen

Lektor, dr.med.vet. H.E.Marthedal

Stadsdyrlæge B. Home Jensen med

Overdyrlæge J. Polkersen som bisidder

Veterinærdirektør Chr. Werdelin og

Veterinærinspektør N. Jeppesen.

Inden spørgsmålet om lægkontrollører blev optaget til diskussion,

er følgende bestemmelser resumeret og taget i betragtning som udgangs-

punkt for drøftelserne.

1) Lov nr. 346 af 6. december 1961 om statens overtagelse af

visseudgifter ved offentlig kontrol i forbindelse med udførsel af

landbrugsprodukter.

2) Udkast af 7. november I960 til bekendtgørelse om indsam-

ling, slagtning og forhandling, udførsel af fjerkræ m.v.

3) Udkast af 7. november I960 til regulativ for fjerkræslagte-

rier m.v.

4) Udkast af 16. november I960 til instruks for dyrlægekontrol

af slagtefjerkræ.

5) Skrivelse fra veterinærinspektør Jeppesen af 20. september

1961 angående lægkontrollører til fjerkrækontrol samt

6) 4 bilag, udarbejdet af veterinærinspektør N. Jeppesen, til

en redegørelse af december 1961 vedrørende lægkontrollører.

I det første af de i punkt 6 nævnte bilag gives der en beskri-

velse af behovet for kontrolpersonale på svineslagterierne, og det

pointeres, hvorledes denne kontrol kan afvikles på tilfredsstillende

måde ved, at de ca. 155 fastansatte, heltidsbeskæftigede overdyrlæger

og reservedyrlæger assisteres af ca. 300 timelønnede, deltidsbeskæf-

tigede reservedyrlæger.
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I "bilag 2 redegøres der for de nuværende kontrolforhold på de

62 autoriserede fjerkræslagterier, ved hvilke der i øjeblikket fun-

gerer 37 chefdyrlæger og 37 stedfortrædende dyrlæger samt 10 a 12

assisterende dyrlæger (6-8 i Randers og 3-4- i Ringsted). Der anstil-

les endvidere en hypotetisk "beregning over, hvorledes forholdet ville

være, såfremt hele produktionen af slagtefjerkræ - for 1961 ca. 58

millioner stykker - skulle underkastes dyrlægekontrol, og man kommer

til det resultat, at der ved en sådan beregning vil være "brug for

93 dyrlæger. Til "beregningen knyttes imidlertid den "bemærkning, at

det med fjerkræslagteriernes varierende størrelse vil være tvingende

nødvendigt i udstrakt grad at "basere kontrollen på timelønnet assi-

stance af dyrlæger, for hvilke tjenesten på fjerkræslagterierne vil

udgøre et bierhverv af vekslende omfang.

I bilag 3 redegøres der for, hvorledes kontrollen ved fjerkræslag-

terierne er tænkt planlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsesud-

kastet af 7. november I960.

I bilag 4 anstilles overvejelser om, hvorledes lægkontrollører

kan placeres, såfremt tanken om en dyrlæge som chef for kontrollen

ved ethvert fjerkræslagteri gennemføres, og konklusionen bliver, at

man selv med en væsentlig udvidelse af dyrlægekontrollen kun vil kun-

ne finde plads til 5 a 10 lægkontrollører.

Hvis man derimod går ind på den tanke, at der ikke altid skal

være en dyrlæge som leder af kontrollen, men at denne kan udføres

selvstændigt af lægkontrollører, vil der naturligvis være brug for

et større antal af disse; men det påvises igen, at kun et meget ringe

antal - anslået 12 a 15 af 200-300 - kan påregne heltidsbeskæftigelse.

Deltidsbeskæftigelse for lægkontrolløren vil imidlertid betyde,

at han er henvist til at have anden beskæftigelse, og den nærliggende

mulighed, at han uden for perioder, hvor han er beskæftiget med egent-

lig fjerkrækontrol, udfører andet arbejde ved virksomheden som ar-

bejder eller funktionær, har allerede været antydet fra fjerkræslag-

teriernes side.

Professor Jepsen har hertil fremført, at man efter hans opfattel-

se uden vanskelighed kunne tænke sig deltidsbeskæftigede fjerkrækon-

trollører, uden at disse i øvrigt var beskæftiget i virksomheden.

Forholdet er jo det, at der er en betydelig interesse for deltidsar-

bejde for kvinder, der ellers arbejder i hjemmet. Man ville her kunne

tænke sig en ordning, der er ganske analog med den, der gælder for

kvindelige trikinkontrollører, fc^or man også har en uddannelsesord-

ning, der kan tjene som mønster.

Professor Jepsens opfattelse afviger imidlertid ikke fra det
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standpunKt, som veterinærdirektoratet har, og som udvalget i øvrigt

har sluttet sig til, nemlig dette, at man ikke kan tiltræde, at den

læge fjerkrækontrollør alternativt fungerer som uafhængig kontrolper-

son og funktionær eller arbejder ved virksomheden.

Udvalget har videre gennem et summarisk overblik søgt at danne

sig et skøn over, hvad der kan udledes af de fra udlandet indhentede

oplysninger. Det fremgår af disse, at fjerkrækontrol i Holland og

Norge, når den etableres, udføres af veterinærer, medens det i Sverige

kan ordnes således, at lægkontrollører med særlig uddannelse, hvis

art og omfang fastsættes af veterinærstyrelsen, kan fungere som med-

hjælpere for veterinæren ved besigtigelsen. Schweiz og Vesttyskland

har ikke særlige bestemmelser om fjerkrækontrol, medens der for USA's

vedkommende i medfør af the Poultry Products Inspection Act foreligger

specificerede lovmæssige regler for lægkontrollørernes uddannelse og

beføjelser.

Med de fornævnte oplysninger som grundlag er udvalget derefter

gået over til en diskussion af spørgsmålet.

Stadsdyrlæge Horne Jensen udtalte, at Den danske Dyrlægeforening

var imod en ordning, der indebar godkendelse af lægkontrollører, og

henstillede, hvorvidt sundhedsrådet kunne stille sagen i bero.

Professor Aage Jepsen udtalte hertil, at sundhedsrådet kun kunne

tage stilling til, hvad der var forsvarligt i saglig henseende, og at

eventuelle organisationsmæssige indvendinger måtte fremføres på anden

måde.

Lektor, dr.med.vet. H. Marthedal fremhævede som sin opfattelse,

at der i høj grad ville blive anvendelse for dyrlæger ved fjerkræslag-

terierne til løsning af de mange problemer om fjerkræsygdomme, der

stiger i omfang næsten dag for dag, og at der fra erhvervsmæssig side

formentlig vil fremkomme krav om, at der på fjerkræslagterierne kan

stilles de rette diagnoser vedrørende sygelige tilstande, og at disse

diagnoser kan udnyttes ude hos producenterne.

Ud fra principbeslutningen ved sundhedsrådets møde den 28. okto-

ber 1961 skal udvalget herefter udtale, at det må anses for sagligt

forsvarligt, at lægkontrollører, som i det følgende foreslås kaldet

fjerkrækontrollører, i givet fald kan tages i anvendelse på de i det

følgende anførte vilkår.

1) At der gennemføres en forsvarlig uddannelse efter de nedenfor

skitserede retningslinier for de personer, der skal beskæftiges som

fjerkrækontrollører.

2) At fjarkrækontrollørerne udfører deres kontrolarbejde under

den kontrollerende dyrlæges ansvar og under dyrlægens direkte tilsyn,
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hvorved forstås, at der i kontroltiden foruden fjerkrækontrolløren

(fjerkrækontrollørerne) altid skal være en dyrlæge til stede ved kon-

trollen.

3) At fjerkrækontrollørernes arbejdsområde 'bestemmes af den kontrol-

lerende dyrlæge under hensyn til den større eller mindre sygelighed

inden for de forskellige arter af slagtefjerkræ og således, at fjer-

krækontrollørernes beføjelser begrænses til at afgøre, hvad der umid-

delbart kan anses for egnet til konsum, mens efterundersøgelse og kas-

sationer altid skal foretages af dyrlægen.

Uddannelse af fjerkrækontrollører. Udvalget mener for sit ved-

kommende ikke, at der bør iværksættes en almindelig offentlig tilgæn-

gelig uddannelse af fjerkrækontrollører; men at en sådan uddannelse

kan etableres efter aftale mellem veterinærdirektoratet og fjerkræslag-

terier, hvor der er ansat fast overdyrlæge og mindst én fast reserve-

dyrlæge C jfr. ovenfor pkt. 2). Vedkommende skal gennemgå den neden-

for nærmere angivne uddannelse med henblik på senere ansættelse på

nærmere af landbrugsministeriet angivne ansættelses- og lønvilkår.

Det bør være en forudsætning for en sådan aftale, at vedkommende

i almindelighed ikke forud har været beskæftiget ved virksomheden som

arbejder eller funktionær. Det bør endvidere tilkendegives aspiran-

ter til stillinger som fjerkrækontrollører, at de efter endt uddannel-

se kommer til at arbejde på det vilkår, at den kontrollerende dyrlæge

bestemmer fjerkrækontrollørens arbejdsområde, samt at fjerkrækontrol-

løren arbejder under dyrlægens ansvar og tilsyn.

Som betingelse for at blive antaget som fjerkrækontrollør stiller

udvalget det forslag, at vedkommende er fyldt 21 år, har gennemgået

en almindelig helbredsundersøgelse med en særlig synsprøve, har real-

eksamen eller tilsvarende skoleuddannelse, og at vedkommende kun ud-

dannes ved slagteri og ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på

veterinærdirektoratets foranstaltning.

For at blive ansat som fjerkrækontrollør skal vedkommende foruden

praktisk uddannelse på et fjerkræslagteri have gennemgået et teore-

tisk kursus.

Kursus indledes med mindst 3 måneders praktisk uddannelsestjene-

ste på det som læreplads udpegede fjerkræslagteri, efterfulgt af et

teoretisk kursus på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole af én måneds

varighed med undervisning i fjerkræets anatomi, fjerkræsygdomme, bak-

teriologi og almindelig hygiejne. Det teoretiske kursus efterfølges

af 2 måneders fornyet praktisk uddannelsestjeneste på et fjerkræslag-
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teri. Kursus afsluttes med en praktisk, mundtlig eksamen, for hvilken

der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Udvalget kan konkludere sine synspunkter således-

Der ses ikke for tiden at være noget større behov for uddannelse

af fjerkrækontrollører, og det er for udvalget tvivlsomt, om der vil

være kontrolmæssige og økonomiske fordele forbundet hermed; men så-

fremt landbrugsministeriet finder det formålstjenligt at gå ind for

uddannelse af lægmænd som .fjerkrækontrollører, vil det være sagligt

forsvarligt at gøre det i overensstemmelse med det angivne uddannel-

sesprogram og på de skitserede vilkår med hensyn til kompetence og

arbe jdsområde.

Chr. Wcrdelin





Bilag 2o
VETERINÆRDIREKTORATET ö

Afd. for kødkontrol K.K. 1637-1972.
Nyropsgade 37,
I6o2 Kbh. V., den lo. maj 1972.

L ,L;assistance ved udøvelse af kød- og f jerkrsekontrol på

svineslagterier,kreaturslagterier og fjerkræslagterier.

I det følgende er søgt belyst såvel de direkte økonomiske som de arbejdsmæssige

aspekter ved at indføre lægkontrol i forbindelse med den kødkontrolmæssige under-

søgelse af slagtedyr. Ved bedømmelsen er forudsat, at de princi-pper, som blev afstuk-

ket i 1962 af det veterinære sundhedsråd for lægkontrollører ved fjerkrækontrollen

må gælde hele kontrolområdet, således

a/b lægkontrollørerne skal ansættes af det offentlige uden noget afhængighedsforhold
til slagterierne,

at lægkontrollørerne udfører deres kontrolarbejde under den kontrollerende dyrlæges
ansvar og direkte tilsyn, hvorved forståes, at der i kontroltiden foruden læg-
kontrollører altid skal være en dyrlæge til stede ved kontrollen

grfc lægkontrollørernes arbejdsindsats bestemmes af den kontrollerende dyrlæge under
hensyntagen til den større eller mindre sygelighed hos slagtedyrene,

at lægkontrollorernes beføjelse begrænses til at afgøre, hvad der umiddelbart kan
anses for egnet til konsum, medens efterundersøgelse og kassationer altid skal
foretages af dyrlægen.

Disse principper harmonerer i øvrigt med de krav, der fra udlandets side stilles

for at anerkende anvendelse af lægkontrollører ved kontrollen på eksportslagterier.

Herved udelukkes imidlertid anvendelse af lægkontrol på fjerkræslagterier uden heltids-

ansat dyrlæge og på fjerkræslagterier og eksportslagterier med 1 heltidsansat dyrlæge

(overdyrlæge) og timelønnet veterinær assistance, idet den timelønnede dyrlæge i disse

tilfælde i almindelighed træder til i tilfælde af den fastansatte' dyrlæges forfald

(ferie, sygdom m.m.), da han nødvendigvis for at kunne varetage kontrollen selvstændigt

i sådanne perioder må have en mere regelmassig tilknytning til kontrolarbejdet på ved-

kommende slagteri. Endvidere vil det betyde, at efterkontrolarbejdet må intensiveres,

da mange afgørelser, der i dag træffes af dyrlægen ved "båndet", med lægkontrol må hen-

vises til dyrlægens afgørelse, hvilket i realiteten betyder, at der i tilfælde af, at

der slagtes på flere "bånd", må placeres en dyrlæge ved efterkontrollen ved hvert bånd.

Endelig vil behovet for dyrlæger på de enkelte slagterier også afhænge af, om der sam-

tidig foretages såvel svine- som kreaturslagtning, samt hvilken størrelsesorden en på

slagteriet beliggende pølse- og konservesfabrik og opskæringsvirksomhed m.v. har. Selv-

følgelig må også lægkontrollørens arbejdsindsats i undersøgte slagteenheder pr. time

i forhold til dyrlægens tages med i vurderingen, og man er i det følgende for lægkontrol-

løren gået ud fra samme normer som gældende for dyrlæger, idet man har taget i betragt-

ning, at lægkontrollørens arbejdsområde begrænses til en sortering i sunde og mere eller

mindre syge dyr. og at bedømmelse og klassificering af den sidste gruppe overlades til

dyrlægen.

Udfra de ovenfor nævnte kriterier er foretaget en gennemgang af svineslagterier,

kreaturslagterier og fjerkræslagterier, der hver for sig igen er delt op i grupper i for-

hold til antallet af fastansatte dyrlæger.
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Eksportsvineslagterierne

(Et K anbragt foran slagteriets navn betyder, at der slagtes såvel svin som kreaturer,
medens et minus betyder, at der kun finder svineslagtning sted).

Gruppe 1. Svineslagterier uden fastansat reservedyrlæge.

Aut.nr. Navn antal svin pr.time

27 K Løgstør Andelssvineslagteri Io2

67 -5- Års og Omegns Andelsslagteri 96

95 + A/S Lemvig Svineslagteri llo

311 + A/S Skærbæk og Omegns Eksportslagteri 9o

314 K Langelands Andelssvineslagteri 96

332 K Nibe Andelssvineslagteri loo

333 K Samsø Andelsslagteri 7o

337 + Fjerritslev Andelssvineslagteri 96

339 + Sydthy Andelssvineslagteri, Hurup 12o

343 + Allingåbro Andelssvineslagteri Io8

På slagterierne i denne gruppe vil det ikke af føromtalte grunde skønnes forsvar-

ligt i kontrolmæssig henseende at anvende lægkontrollører, ligesom en økonomisk gevinst

herved vil være tvivlsom, idet disse slagterier i almindelighed ikke foretager slagt-

ning alle ugens 5 arbejds-dage. Med den anførte slagtehastighed, vil det i alle tilfælde

være påkrævet, at der på hvert af nævnte slagterier ansættes mindst 2 lægkontrollører

som heltidsbeskæftigede.

Gruppe 2. Svineslagterier med 1 fastansat reservedyrlæge.

Aut.nr. Navn Timeløn 1971 antal svin pr.time

11 K F.S.A. »Kalundborg afd. kr. 56-. 392 loo

5o K Grenaa Andels-Svineslagteri " 123.989 14o

78 -f Viborg Andelssvineslagteri " Io2.4o2 Io6

81 + Hadsten og Omegns Andels-Svineslagteri " 215.814 143

91 K A/S J.D.Koopmanns Svineslagteri,Silkeborg " 137.997 7o (søer)

På disse slagterier vil båndkontrollen teoretisk kunne udføres af 2-3 lægkontrol-

lører, alt efter slagtehastigheden, men reservedyrlægen vil i så tilfælde være bundet

ved efterkontrollen, medens overdyrlægen må tage sig af levende syn, alm. tilsyn,attest-

udstedelse, evt. kreaturslagtning. I de faste dyrlægers ferier og under deres evt. syg-

dom må der skaffes vikar. Her kan det ikke anses kontrolmæssigt forsvarligt, at vikaren

kun i sådanne perioder har tilknytning til slagteriet. Når dertil kommer, at ca. 2oooo kr.

af de udfor de enkelte slagterier anførte beløb for timeløn i 1971 skyldes timelønnet

assistance under de faste dyrlægers ferie, ses, at de resterende beløb skal dække løn-

ningsudgifter for de nødvendige heltidsansatte lægkontrollører, hvad der kun lige kan

lade sig gøre på enkelte af slagterierne i denne gruppe, medens lægkontrollører 3om

helhed må siges at være dyrere end den nuværende status.

Gruppe 3. Svineslagterier ned 2 eller flere reservedyrlæger med undtagelse af de 9 største
svineslagterier.
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time-

løn Antal fastan-
Aut. 1971 satte reserve- Antal svin

nr. Navn kr. dyrlæger pr. time

13 * Vendsyssels A/SI.»Hjørring 363.361 4 21o

17 -s- Randers Andelssvines lagte ri 285.76o 3 187

19 K F.S.A., Køge Afd. 171.I60 3 168

20 K P.S.A., Roskilde Afd., 91.951 4 137

21 K Odder Andelssvineslagteri 86.858 2 14o

22 K Bornholms Andels-Svineslagteri I08.766 3 I60

3o K Holbæk Amts Andels-Svineslagteri 67.297 5 196

36 -s- P.S.A., Nykøbing Falster Afd., 2oo.l66 3 I80

38 -f Struer Andels-Svineslagteri 272.657 5 24o

39 -s- F.S.A. »Frederikssund Afd. 94.694 3 13o

40 -s- F.S.A., Ringsted Afd. 97.752 4 17o

41 K Slagelse Andels-Svineslagteri 8i.54o 5 I60

44 K Svendborg Andels-Svineslagteri 81.195 2 87

45 -s- Fåborg An^elssvineslagteri Io2.782 2 126

47 K Skive Andelsslagteri 24o.734 5 22o

51 * Hobro & Omegns Andelsslagteri 165.286 3 166

55 + Hammel & Omegns A/SV.SI. 149.866 2 17o

68 K F.S.A., Sorø Afd. 167.584 4 13o

71 * Wenbo, Sæby Afd. 251.785 4 21o

79 K Bjerringbro Andelssvineslagteri 197.419 3 15o

85 * Morsø Andelsslagteri 67.268 3 116

308 + Slagteriregion Syd,Gråsten Afd. 286.793 2 12o

315 K " " " »Sønderborg Afd. 2o8.296 2 165

318 -5- Sydvest jyske A/SI.,Rødding Afd. 175.479 2 99

319 K Sydøstjyske A/SI.,Vojens Afd. 165.4o6 3 116

338 + Thisted Andelssvineslagteri Io7.813 4 -4 o

For så vidt angår denne gruppe skulle kontrollen under normale forhold (d.v.s. uden-

for ferie- og sygdomsperioder) kunne varetages af i alt 26 overdyrlæger, 5o fastansatte

reservedyrlæger og 76 lægkontrollører imod i 1971 26 overdyrlsoger, 85 fastansatte re-

servedyrlæger og timelønnet dyrlægeassistance til et beløb af ca. 4,3 mill. kr. Pro-

blemet bliver, hvorledes man kan skaffe vikarer for dyrlægerne under ferie og sygdom.

Dette spørgsmål kan formentlig kun løses ved på de mest belastede slagterier at ansætte

en overtallig reservedyrlæge, der kan benyttes til udstationering som vikarhjælp på

andre slagterier. Alene til dækning af ferier kræves 7 reservedyrlægers arbejdskraft

og regnes sygdom at kræve yderligere 5 reservedyrlæger vil det nødvendige antal af faste

reservedyrlæger i denne gruppe blive 62, forudsat ferier og sygdom fordeles nogenlunde

jævnt over året. Til dækning af lønudgifter til 76 lægkontrollører bliver der således

den sparede løn for 23 reservedyrlæger samt udgiften til de timelønnede dyrlæger.
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Belobet kan beregnes som folger:

23 reservedyrlæger å kr. 8o.2oo (gm. 197l) = kr. 1.844.600

Statens pensionsbidrag lo$ = " 184.4oo

Timelønnede dyrlæger (l97l) ca. " 4.3oo.ooo

Feriepenge til timel. dyrlæger ca. " 4o8.5oo

Befordringsudgifter ca. _^ 12o. 000

I alt cajsr^ §^§57^500

Sættes den årlige lønudgift for hver lægkontrollør til ca. 60.000 kr. (ink. ferie-

penge 1-5- % og pensionsbidrag lofo) og foretages på samme måde for de faste reservedyr-

læger korrektion for det nødvendige antal til dækning af ferie og sygdom, må man på-

regne, at der kræves 9o lægkontrollører til denne gruppe slagterier eller en lenudgift

på ca. 5.400.000 kr. Hertil kommer udgifter til udstationering for "overtallige'1 faste

reservedyrlæger og lægkontrollorer, der skønsmæssigt kan anslås til omkring 400.000 kr.

d.v.s. at ca. 5.800.000 kr. modsvarer ca. 6.857.5oo kr.

Der synes således for denne gruppes vedkommende at kunne "spares" ca. 1 million

kroner årligt ved overgang til lægkontrol, men spørgsmålet er,om antallet af overtal-

lige reservedyrlæger og lægkontrollorer er anset for snævert, når der tages hensyn til,

at hovedparten af ferier afvikles i ndr.juli - august.

Gruppe 4. De ni störste svineslagterier

time- Antal fastan-
løn satte reser-

Aut. 1971 dyr- Antal svin

nr. Navn kr. læger pr. time

15 + Holstebro Svineslagteri A/S 26O.268 4 2o3

28 K Andels-Sv.sl. for Ålborg Amt 363.136 5 2 x 181

29 K Expo-Fyn,. Odense 181.832 9 15n

31 + Herning Svineslagteri 143.853 5 24o

32 K Horsens Andels-Svineslagteri 234.931 6 211

53 K Sydvestjyske A/si.,Esbjerg Afd. 356.968 7 26o

54 K Sydøstjyske A/si..Kolding Afd. 123.887 6 24o

65 K Tulip, Vejle 25o.o66 7 I80

34o K Andelsslagteriet "Midtjylland" 257.806 7 258
Grindsted

Under normale forhold (d.v.s. udenfor ferie- og sy^nrnspoi-iarlor) skulle kontrollen på

disse 9 slagterier kunne varetages af 9 overdyrlæger, 3o faste resorvcdy .rigger og 4o

lægkontrollører. Med korrektion af disse tal med henblik på dŝ kning af ferie og sygdom

med 4 faste reservedyrlæger og 5 lægkontrollører, der er tænkt ansat son "overtallige"

ved de mest belastede slagterier mod at skulle kunne frigøres til afløsning på andre

slagterier. Vi får således en stab på 9 overdyrlæger, 34 fastansatte reservedyrlæger og

45 lægkontrollorer, der modsvarer den nuværende stab på 9 overdyrlæger, 56 fastansatte

reservedyrlæger og timelonnet assistance til en løn på 2.17o.ooo kr., hvortil kommer ca.

lofo feriepenge og ca. 9o.ooo kr. i befordringsudgifter.
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Aflønning af 4-5 lasgkontrollører med en samlet lønudgift (inkl. ferie- og pensions-

bidrag) på ca. 2.7oo.ooo kr. udstationeringsudgifter for faste reservedyrlæger og læg-

kontrollører på i alt ca. 15o.ooo kr. eller i alt ca. 2.850.000 kr. skal dækkes af en

besparslse, der kan beregnes som folger:

22 reservedyrlæger å kr. 8o.2oo (gm. 1971) = kr. 1.765.000

Statens pensionsbidrag lof/o " 176.5oo

Timelønnede dyrlæger (l.97l) ca. " 2.17o.ooo

Feriepenge til timel. dyrlæger ca. " 2o6.1oo

Befordringsudgifter ca. " 9o.ooo

I alt ca.kr^ 4.4o7.6oo

Den forventede økonomiske besparelse kan således for denne gruppe anslås til ca.

I.557.600 kr.

Beregningerne viaer klart,at man skal op på en vis størrelse af slagterier, før

det er forbundet med nogen fordel at anvende lægkontrollører, invert fald når man må

begrænse deres kompetance til stort set et sorteringsarbejde i sunde dyr og dyr, der

frembyder sygelige processer.

Efter det foreliggende vil lægkontrollører på svineslagterier kun kunne komme på tale

på de lo - 15 störste slagterier.

Imidlertid må man gøre sig klart, at systemet er langt mere nårbnrt p-nd wytsbemot

med udelukkende dyrlægekontrol, i hvert fald når arbejdet begrænses som nævnt ovenfor.

Dette vises helt klart af det forsøg, der er gjort i Sverige med lægkontrollører på

svineslagterier. Der er der uddannet i alt 4o lægkontrollører, men det har ikke været

muligt at fastholde dem ved det ensformige arbejde, så man har i dag ingen lægkontrol-

lører på svenske slagterier for større husdyr, medens de benyttes i nogen udstrækning

på de svenske fjerkræslagterier. Hertil kommer så de tekniske vanskeligheder for alsgte-

rierne ved overgang til lægkontrol, idet det må tages i betragtning, at vore slagterier

er indrettet med henblik på "fuld dyrlægekontrol", og at en ændring af dette system meget

nemt kan give næsten uoverstigelige vanskeligheder for slagterierne.

Svineslagterierne 1971, månedlige slagtetal.
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Kreaturslagterier

Gruppe 1. Uden fastansat reservedyrlæge.

Aut.

nr. Navn antal ugentlige slagtedage

26 A/S Slagelse Eksportslagteri 4

48 Fåborg Andels-Svineslagteris Kreaturslagteri, Nyborg 3

58 Vejle Eksportslagteri og off. Slagtehus A/s 4

59 A/S Brorup Exportslagteri 3

64 Stoholm off. Slagtehus 5

87 Pore. sjællandske Andelsslagterier, Hillerød Afd. 5

320 Grindsted off. Slagtehus og Exportslagteri A/S 3

321 Bylderup Bov Eksportslagteri 4

331 Skjern Eksportslagteri 1-2

335 Ekoport-Slesteriet Vra* 4

341 Sydvestjyske Andelssvineslagterier, Ansager afdl. 3-4

461 Thorso offentlige Slagtehus 3

463 Mørke Eksportslagteri og off. Slagtehus A/s 3

469 A/S Hadsund Eksportslagteri 3

Gruppe 2. Med 1 eller flere fastansatte reservedyrlæger.

antal fastansatte antal
Aut. reserve- ugentlige

nr. Navn dyrlæger slagtedage

37 F.S.A. Vordingborg Afd. 4 5

60 A/S Holstebro Eksportslagteri 2 5

62 A/S Eksportslagteriet Ålborg 2 4-5

75 Kreaturslagteriet Vest, Holstebro 1 4

Io5 A/S Kolding Exportslagteri 1 4

126 A/S Hjalmar Nielsen, Exportslagteriet, Aalestrup 1 4-5

Arbejdsformen for kontrolpersonalet på kreaturslagterierne er væsensforskellig

fra den, der er gængs på svineslagterierne, idet der i almindelighed ikke er tale om efter-

kontrol, men kontrollen gores færdig på "båndet". Dette betyder, at der ved indsættelse af

lægkontrol må gennemføres bygningsmæssige ændringer, så kroppe og organer kan tilbageholdes

for efterkontrol, men også at 1 dyrlæges arbejdskraft bindes ved efterkontrol, i stedet

for at udnyttes under den "normale" kontrol. I øvrigt vil det næppe på disse slagterier

være kontrolmæssigt forsvarligt at erstatte timelønnet dyrlægeassistance med fastansatte

lægkontrollorer, idet man da under en eller flere af de fastansatte dyrlægers forfald ikke

vil kunne skaffe vikarhjælp. Som helhed kan siges, at danske kreaturslagterier er for små

til at udnytte fordelene ved lægkontrol.

Cgså de sæsonmæssige variationer i kreaturslagtninger taler nod lÄgkontrollorer,

idet det antal, der skal ansættes, nå kunne klare spidsbelastninger. Til belysning heraf

henvises til nedenstående opstilling over de månedlige slagtninger på kreaturslagterierne

i 1971:



Fjerkræslagterier.

På fjerkræslagterier uden heltidsbeskæftiget dyrlæge ses der ikke mulighed for an-

sættelse af heltidsbeskæftigede lægkontrollorer.

Tilbage bliver folgende fjerkræslagterier, der alle har fast overdyrlæge og ingen,

1 eller flere fastansatte reservedyrlæger.
Aut.

nr» Navn Antal fastansatte reservedyrlæger

701 Ringsted Andels-Fjerkræslagteri 4

702 Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Svendborg 1

703 Sydjysk Andels-Fjerkræslagteri, Vandrup 5

704 Nordjysk Andels-Fjerkræslagteri, Randers 9

711 Jydsk Fjerkræslagteri A/s, Års 2

72o A/S Brovst Fjerkræslagteri 2

723 Padborg Fjerkræslagteri 1

724 Farre Fjerkræeksport A/S 2

731 Struer Fjerkræslagteri A/s 2

733 Vinderup Fjerkræslagteri 1

744 Haarlev Fjerkroslagteri og Ægpakkeri l/S o

750 Bindslev Fjerkræslagteri o

751 Ørbæk Fjerkræslagteri A/S O

757 Midtjydsk Fjerkræslagteri, Gern o

763 Skovsgaard Fjerkrsslagteri, Brovst 1

796 Ringsted Andels-Fjerkræslagteri i Hasle o

735 Sonderjydsk Fjerkræeksport, Gråsten o

Af disse må aut.nr. 735 SonderJydsk FJarkuwoksport, Gråsten, og aut. nr. 757, Midt-

jydsk Fjerkræslagteri, Gern, samt aut. nr. 796, Ringsted Andels FJorkinflinghori, Hasle,

kunne udgå af diskussionen, idet der ikke hidtil er anvendt nævneværdig assistance. På

aut.nr. 744, Haarlev Fjerkræslagteri og Ægpakkeri, aut. nr. 75o, Bindslev Fjerkræs!nyi,wr±

og aut. nr. 751 Ørbæk Fjerkræslagteri A/s, hvor der heller ikke i 1971 er ansat fast
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reservedyrlæge, synes anvendelse af timelønnet assistance at retfærdiggøre ansættelse

af henholdsvis 2, 1 og 3 lægkontrollorer, men af hensyn til vikarspørgsmålet for over-

dyrlægen vil det formentlig i så tilfælde på disse 3 slagterier være nødvendigt at an-

sætte fast reservedyrlæge, dermed falder baggrunden for lægkontrol på i hvert fald

Bindslev Fjerkræslagteri bort og på de 2 andre fjerkræslagterier vil staben simpelt-

hen skulle foroges med 1 fast reservedyrlæge til at varetage efterkontrollen, medens

overdyrlægen i övrigt må tage sig af levende syn, attestudstedelse, alm. tilsyn, evt.

laboratoriekontrol m.v., Denne losning ses at blive dyrere end den nuværende ordning,

men er påpeget udfra den betragtning, at det i övrigt vel nå vore utænkeligt, at man

på samme slagteri kan have dyrlæger og lægkontrollorer side om side ved båndet til at

udføre samme arbejde. Udfra samme betragtning vil det heller ikke på fjerkræslagterier

med 1 fast reservedyrlæge kunne lonne sig at ansætte lægkontrollorer. Selvfølgelig

kunne man tænke sig vikarproblemet for overdyrlæger og faste reservedyrlæger lost ved,

at veterinærdirektoratet rådede over en stab af vikarer, men også en sådan losning må

findes uøkonomisk i forhold til den timelønnede assistance, som der kan trækkes på,

når der er behov derfor.

Tilbage bliver fjerkræslagterier med 2 eller flere reservedyrlæger. Son en logisk

konsekvens af, hvad der er anført ovenfor må antallet af faste reservedyrlæger på

fjerkræslagterier, hvor der også anvendes lægkontrol afhænge af, hvilket omfang efter-

kontrollen skal have, d.v.s. hvormange "bånd", der slagtes på samtidigt.

En opstilling over de sidstnævnte fjerkræslagterier og aut. nr. 7o2, son har en

uforholdsmæssig stor udgift til timeløn viser:

På disse slagterier må det påregnes, at ferier for kontrolpersonalet kan afvikles

i perioder, hvor der ikke er fuld slagtning. Det store antal lfegkontrollnrer, der skal

bruges, skyldes, at der er fastsat et dagligt maksiniunstal, som det anses forsvarligt

i kontrolmæssig henseende at undersøge pro persona. Dette tal er for dyrlægers vedkom-
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mende ansat til 45oo enheder pr. dogn og 78o pr. time og betyder, at der må ansættes 2

hold lægkontrollører. For dyrlægernes vedkommende er det stort set ordnet ved, at det

overskydende antal pr. dag er kontrolleret af timelønnede dyrlæger, en "billigere

ordning, når det tages i betragtning, at det ikke året rundt vil være nødvendigt

at benytte timelønnet medhjælp og at denne, når den "benyttes, i det væsentlige kan

indskrænkes til nogle få timer pr. dag, når der er tale om afløsning af en fast

reservedyrlæge .

Med de foreliggende beregninger som grundlag synes der næppe at være meget vundet

ekonomisk ved at indfore lægkontrol i det dnnsk<= krulVonli-oi .«yu i.̂ m. TV.-+, frn-n imlvonries

at lønudgiften til 1 lægkontrollør (brutto 60.000 kr. beregnet på lønniveauet i l'j'H)

findes højt, men det er anslået således, dels fordi man må regne med mennesker, der

inden uddannelsen som lægkontrollør, må have visse uddannelsesmæssige kvalifikationer,

og dels at uddannelsen vil være mindst 1 år,for fjerkrækontrollører 4" år. Når dertil

kommer, at arbejdet i sig selv ikke kan forekomme særlig attråværdigt, hvad jo og-

så svenske erfaringer viser, må man for ikke at risikere et sammenbrud af kontrollen,

ved at lægkontrollorerne søger over i andet erhverv, gøre stillingerne løn- og an-

sættelsesmæssigt attraktive.

Det er klart, at man, såfremt man som i lande uden særlige eksportaæssige inter-

esser kunne give Icogkontrollørerne større kontrolmæssig kompetance, så de kunne ar-
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bejde nogenlunde selvstændigt, kunne systemet indebære en stor økonomisk fordel i for-

hold til vort nuværende system. Sådanne erfaringer, som f.eks. Hollænderne har haft

ned standsning af eksporten til U.S.A., fordi lægkontrollørerne i Holland arbejde^or

selvstændigt, viser, at man i Danmark vil være nodsaget til at indskrænke lægkontrol-

lorernes arbejdsområde og kcmpetance til de kriterier, der er nævnt i indledningen.

Et forhold, SOQ ikke er nævnt tidligere, er uddannelsen af disse lægkontrollcrer.

Det veterinære sundhedsråd regnede i 1962 med -5- års uddannelse for læge f jerkrækon-

trollorer, og fra engelsk side er det nævnt, at man ved alm. kødkontrol ikke vil ac-

ceptere en mindre uddannelse end den, der kraves for engelske meat inspectors, d.v.s.

1 års uddannelse. Hvorledes en sådan uddannelse skal etableres, er der ikke taget

stilling til, ligesom man ikke er i stand til at bedømne udgifterne herved, men ned

de erfaringer man har med hensyn til uddannelsesudgifter, må det anses for tvivlsomt,

om besparelserne vil kunne dække udgifterne til uddannelse.

Såfremt det kun drejede sig om et okonomisk spørgsmål, ville det næppe være klogt

at gå ind for lægkontrol i Danmark, men med de stedse större enheder indenfor slagte-

rierne, bliver slagtningerne udstrakt til den fulde arbejdstid alle ugens arbejdsdage,

hvilket betyder et stærkt belastende og uhyre ensformigt arbejde for dyrlægerne ved

"båndet". Man må se i ojnene, at der med den stærke ekspansion, der er og fortsat sker

indenfor den kommunale levnedsmiddelkontrolsektor og med de forbedrede konjunkturer,

der forventes for landbruget ved Danmarks indtræden i fællesmarkedet, vil det blive

uhyre vanskeligt at dække dyrleogekontrollens personalebehov, allerede på indeværende

tidspunkt er det vanskeligt at få besat reservedyrlragostillinger ved de slagterier, der

ligger længst fra hovedstaden, således kan nævnes, at man på slagteriet Wenbo,Hjårring,

p.t. i virkeligheden mangler 3 fastansatte reservedyrlæger, og at det trods fo-t,;idi£o ud-

slag indenfor de sidste 2 år ikke har været muligt at få ansøgere til disse stillinger,

ligesom der er stedse stigende vanskeligheder med at skaffe tinelonnet medhjælp. Derimod

synes der ikke at være do sanme vanskeligheder med at skaffe nedhja;lp til kontrollen

ved fjerkræslagterierne, formentlig fordi arbejdet her er mindre fysisk belastende,samt

fordi den daglige arbejdstid ved "båndet" er begrænset af naksinumtallet, der nå

undersoges af 1 dyrlæge pr. dag, nemlig 45oo med 78o pr. tine, hvorved dyrlægens arbej-

de ved båndet begrænses til ca. 6 timer mod ca. &j tine på svineslagtorierne. Udfra

denne "mindre fysiske belastning" bor det formentlig undersoges, or: det vil være

muligt at sætte maksimaltallet pr. dyrlæge pr. dag op.

V.E. albertsen
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Landbrugsministeriet
Slotsholmsgade lo
1216 København V.

Vedr. evt. anvendelse af lægkontrollører i fjerkrækontrollen.

Udvalget skal på grundlag af Veterinærdirektoratets notat af lo.

maj 1972 - jour.nr. K.E. 1637/1972 - vedr. lægassistance ved ud-

øvelse af kød- og fjerkrækontrol på svineslagterier, kreaturslag-

terier og fjerkræslagterier samt under henvisning til møde i Land-

brugsministeriet den 12. maj 1972 fremsætte nogle bemærkninger til

overvejelserne om indførelse af lægkontrollører.

Udvalget ønsker først at understrege, at den nuværende veterinær-

kontrolordning hidtil har fungeret meget tilfredsstillende uden

væsentlige problemer. En evt. anvendelse af lægkontrollører vil,

såvidt det kan overskues på nuværende tidspunkt, ikke påvirke ar-

bejdsgangen på fjerkræslagterierne, idet det forudsættes, at der

ansættes et passende antal lægkontrollører, så de er i stand til

at kontrollere samme antal dyr, som den nuværende veterinærkontrol.

Der vil dog opstå praktiske problemer i forbindelse med lægkontrol-

lørernes adgang til opholds-, vaske- og toiletrum. Det kan ikke

forventes, at lægkontrollørerne vil anvende samme faciliteter som

de ansatte medarbejdere på slagterierne, og da der vil blive et no-

get større antal end de nuværende fastansatte dyrlæger, vil disse

faciliteter formentlig ikke være store nok efter ændringen. Dertil

kommer den anførte mulighed for ansættelse af kvindelige kontrol-

lører, hvilket kan bevirke krav fra fabrikstilsynet om indrettelse

af seperate vaske-, toilet- og opholdsrum for disse. Der vil kun i

de færreste tilfælde være mulighed for indretning i bestående rum,

og der må forudses store omkostninger til ny- og ombygning.
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Efter Udvalgets opfattelse har den nuværende dyrlægeordning med

indkaldelse af praktiserende dyrlæger på timeløn fungeret meget

flexibelt og tilfredsstillende set fra slagteriernes synspunkt.

Man har haft mulighed for at dække ferie og sygdom m.v. uden at

have fastansat ekstramandskab til at imødegå disse situationer.

Ved overgang til lægkontrollører må der ligeledes skaffes sikker-

hed for, at der altid vil være tilstrækkeligt kontrolpersonale,

idet dette er en absolut betingelse, for at slagtningerne kan fo-

regå uden forsinkelser og stop. Der må derfor forudses fast an-

sættelse af ekstra mandskab, som skal kunne træde til i tilfælde

af fravær af en eller anden grund. Det må også her påpeges, at

ansættelse af kvindelige kontrollører på halvtidsbasis kan give

meget store problemer i retning af fravær på visse ugedage og

tidspunkter.

Endelig vil Udvalget lægge meget stor vægt på, at de nuværende

veterinærattester bibeholdes, idet afsætningen over hele verden

bygger på, at danske varer er dyrlægekontrolleret. Det kan her

nævnes, at reklameindsatsen for fjerkrækød i europæiske lande

og Fjern- og Mellemøsten bygger på sloganet "Dansk fjerkræ er

dobbelt kontrolleret", og her er det vigtigt, at kunne slå på,

at hvert enkelt dyr er dyrlægekontrolleret for egnethed til men-

neskeføde.

Såvidt det kan skønnes, vil udgifterne til de nødvendige ændrin-

ger i personalerum m.v. langt overstige de anslåede besparelser

i kontroludgifter ved overgang til anvendelse af lægkontrollører,

især hvis man også tager hensyn til uddannelsesomkostninger. Det

ret lave lønniveau på 22.ooo kr. brutto, som er anvendt i bereg-

ningerne vil formentlig bevirke meget store udskiftninger i perso-

nalet og som følge deraf store løbende omkostninger til uddannel-

se af nye kontrollører. Hvis det bliver nødvendigt at hæve lønni-

veauet, bliver besparelserne tilsvarende mindre. Hvordan en evt.

ændring af veterinærattesten vil påvirke afsætningen kan ikke af-

gøres, men den allerede opnåede goodwill kan meget let sættes over

styr.
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EKSPORT-SVINESLAGTERIERNES DK - KØDKONTROL

SALGSFORENING

VETERINÆRAFDELINGEN

26. maj 1972

Vedr. anvendelse af lægkontrollører på svineslagterierne

I Landbrugsministeriets udvalg vedr. revision af dyrlægeloven

forhandles der bl.a. om muligheden for at erstatte dyrlægerne

ved båndkontrollen (plucks, tarme og kropkontrol) med lægkon-

trollører. Forhandlingerne har i hovedsagen dr.ijet sig om,

hvilke besparelser der kan opnås ved en sådan ordning.

Efter aftale i udvalget indkaldte kontorchef Johs. Jensen dyr-

læge Jørgen>Balt 2; er samt ingeniør F. Prior Clausen, Slagteri-

ernes Forskningsinstitut, til en drøftelse om de tekniske pro-

blemer, der måtte være forbundet med anvendelsen af lægkontrol

ved slagtning af svin. Drøftelsen fandt sted den 12. maj 1972,

og det blev aftalt, at Baltzer skulle forsøge at give en vur-

dering af de slagtetekniske problemer. Denne må blive som føl-

ger :

Redegørels e

Såfremt der i udvalget er enighed om, at de forudsætninger, der

er angivet af det Veterinære Sundhedsråd i I962 , stadigt skal

være gældende, vil der opstå tekniske problemer. Forudsætning-

erne er følgende

1) at lægkontrollører skal ansættes ved det offentlige uden af-

hængighedsforhold til slagterierne,

2) at lægkontrollører udfører deres kontrolarbejde under den kon-

trollerende dyrlæges ansvar og direkte tilsyn, hvorved der for-

stås, at der i kontroltiden foruden lægkontrollører altid skal

være en dyrlæge til stede ved kontrollen,

3) at .lægkontrollørernes arbejdsindsats bestemmes af den kontrol-

lerende dyrlæge under hensyntagen til den større eller mindre

sygelighed hos slagtedyrene,

h) at lægkontrollørernes beføjelser begrænses til at afgøre hvad,

der umiddelbart kan anses for egnet til konsum, mens efterud-

dersøgelser og kassationer altid skal foretages af dyrlægen.
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Det vigtigste problem i slagteteknisk forbindelse er punkt kt idet

der anføres, at den læge kontrol kun kan sortere unormalt fra nor-

malt, mens den kødkontrolmæssige afgørelse skal foretages af en

dyrlæge. Det vil sige, at der bliver tale om efterkontrol af en

hvilken som helst sygelig forandring på dyrene.

På grundlag af dette forhold kan problemstillingen vurderes ud fra

et kendt talmateriale. I en rapport fra ESS, Veterinærafdelingen,

(dateret den 20. december 1971) om udvidet sygdomsregistrering an-

gives, at hos U0,2$ af grise fra normale leveringer (ialt 21.70^

svin) har man registreret sygelige forandringer. Normalt registre-

res kun de sygdomme, der har betydning for den kødkontrolmæssige

bedømmelse eller som har betydning for afregningen. Ved dette for-

søg er derimod samtlige sygelige forandringer taget med, sådan

som det skal foretages ved lægkontrol. Det må i den forbindelse

antages, at ved indførsel af en udvidet sygdomsregistrer ing for-

venter man sygelige forandringer ved kødkontrollen på mere end

k0% af dyrene, snarere 50% af dyrene.

Såfremt punkt k i ovenstående forudsætninger skal gennemføres, som

det står skrevet, vil det sige, at lægkontrollen skal sortere ca.

halvdelen af dyrene fra for den ene eller den anden unormale pro-

ces enten i kroppen eller på organerne. De pågældende dyr skal

transporteres hen i et efterkontrolområde, hvor efterkontrollen skal

foretages af en dyrlæge, og den kødkontrolmæssige vurdering fore-

tages. Der kræves samtidig (i medfør af Fællesmarkedsbestemmel-

serne og andre bestemmelser), at samtlige dele af dyret skal være

til stede ved kontrollen. Det betyder, at hvis der findes en syge-

lig forandring i kroppen, så skal tarmsættet og pluckssættet føl-

ge med til efterkontrollen. I praksis vil det få til følge, at ef-

terkontrolområdet skal udvides ganske væsentligt, ligesom tarm-

transportører, plucksconveyere osv. skal bygges om, således at

dette krav til kontrollen kan gennemføres.
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Såfremt man ændrer på forudsætningerne, skulle der derimod nok

være mulighed for at gennemføre noget sådant. Det viser sig, at

hovedparten af de registrerede sygdomme ved dette forsøg kan

henføres til 2 sygdomskoder: leverpletter og lungehindebetændel-

se. Det er endvidere kendt, at det er forholdsvis sjældent, man

finder sådanne forandringer på tarmsættene, som har afgørende

betydning for den kødkontrolmæss ige vurdering af kroppen.

Konklusion

Såfremt de forudsætninger for indførsel af lægkontrol, som blev

fastsat i 1962 , skal gennemføres, vil dette kræve meget omfatten-

de ændringer af slagtegangens indretning på svineslagterierne.

Det vil være umuligt at vurdere det økonomiske omfang af disse

ændringer og ombygninger, da forholdene vil være forskellige fra

virksomhed til virksomhed. Det kan dog bemærkes, at der på slag-

terier med begrænset efterkontrolområde i øjeblikket vil kræves

bygningsmæssige ændringer. På slagterier med større plads i ef-

terkontrolområdet vil de nødvendige ændringer formodentlig kunne

begrænses til ombygning af tarmconveyere og plucksconveyere. Des-

uden vil kræves en ændring af systemet til borttransport af kas-

serede dele og affald.

Omkostningerne bliver meget høje i forhold til den besparelse i

kontroludgifter, der kan blive tale om.

Det må derfor foreslås, at man optager forhandlinger om grundla-

get for indførsel af lægkontrol og får ændret dette inden en ny

vurdering af muligheden kan gennemføres .

Som bilag I vedlægges rapport over forsøg på Expo-Fyn samt bilag

II en skitse af en "normal slagtegang" med påtegning af de nød-

vendige forandringer med henblik på den udvidelse af efterkontrol.

Jørgen Baltzer

JB/KL

26/5-72
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EKSPORT-SVINESLAGTERIERNES

SALGSFORENING UDVID.ET SYGDOMSREGISTRERING

20. december 1971

Rapport over forsøget på Expo-Fyn

(20/9 - 15/10-1971)

Udarbejdet : november-december 1971

Af : Viggo Clausen (SF), Sv. Erik Madsen (SF), G. Ktfcg

Rasmussen (Expo-Fyn), Lilli Larsen (Gelsted),

G. Wolder (LEC), Hans E. Petersen.

Ansvarlig : Louis Michaelsen

Sammendrag:

Via et samtaleanlæg fra båndkontrollens tre dyrlæger (tarme,

plucks og krop) til en sekretær har man i en 4-ugers perio-

de registreret samtlige sygdomsfund hos alle svin, der blev

slagtet på den ene kæde på Expo-Fyn.

Skønt dyrlægerne ikke var vant til at bruge kodenumre for syg-

domme, lærte de det hurtigt og var tilsyneladende glade for

systemet. En sammenligning mellem den nye registrering og den

gamle ("dyrlægelisterne") viste en fejlprocent på næsten 0.

Teknisk set var forsøget altså en succes.

De af sekretæren noterede sygdomskoder blev overført til veje-

listerne, en ekstra hulning af kortene blev foretaget, og LEC

har kørt materialet, således at forholdene hos hver enkelt le-

verandør er kortlagt. Desuden er foretaget en sammentælling.

Yderligere er der skelnet mellem almindelige besætninger, SPF-

besætninger og besætninger tilsluttet Svinesundhedstjenesten.



103

Resultatet af forsøget;

Forsøgs-slagtekaden Ordinær slagtekæde

Samlet slagtning : 21.70H 21.61*2

Heraf lurmærket : 17.247 17.371

Heraf ovalstemplet : 3.997 U.ll6

Heraf kasseret : l60 150

Anvendte sygdomskoder: 13.177 4.596

LEC' s sammentælling viser, at 8.734 svin af de 21.704 har få-

et 13.177 sygdomsbemærkninger .

Det vil sige, at der hos 40 ,2$ af grisene er registreret syg-

domme, og at man på forsøgskæden har registreret tre gange så

mange sygdomsfund som på den ordinære slagtelinie.

Bemærkninger til forsøget:

Normalt registreres kun de sygdomme, der har betydning for den

kødkontrolmæssige bedømmelse. Ved forsøget er så vidt muligt

alt taget med, bl.a. leverpletter, knudeorm m.v.

Justering af kodelisten, småændringer af sekretærlister og

apparatur vil få det hele til at fungere bedre.

Slagteridyrlæger har ofte udtalt,at der påvises sygdomme hos

50-60% af alle slagtesvin. Det kan naturligvis variere fra

egn til egn, men når og hvis en udvidet sygdomsregistrering

kommer ud over forsøgsstadiet, og alle implicerede bliver

mere rutinere.de., må det antages, at der registreres sygdomme

hos flere end 40,2$ af danske svin.

Det er alarmerende, at husdyr med en så kort levetid som ba-

consvin i den grad er befængt med sygdomme. Når man erindrer

svineproduktionens betydning for landets økonomi, og de kolos-

sale medicinudgifter, der er nødvendige for svineholdet i

dag, forstår man erhvervets bestræbelser for at skabe sund-

hedstjenester, sygdomsfrie grise m.v.
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I en sådan situation bør det offentlige - såvel fagligt som

økonomisk - vel også træde ind i billedet. Årsagen til vete-

rinærskolernes oprettelse i 1700-tallet var store tabvolden-

de kvægsygdomme, og i moderne tid har det offentlige også

støttet udryddelsen af sygdomme, f.eks. tuberkulose, smitsom

kastning, leukose osv.

For at få foretaget en udvidet sygdomsregistrering (maksi-

malt k sygdomme pr. svin) skal LEC-programmerne rettes. Man

kunne ønske diverse oplysninger om svineholdet indkodet:

besætningsstørrelse, fodrings- og staldforhold m./., såle-

des at man kan tappe LEC for flere oplysninger.

Alle oplysninger tilstilles producenten med afregningen, men

ekstra udskrifter kan fås af sundhedstjeneste, ESS, SF, Vete-

rinærdirektoratet m.v.

Vedrørende udgifterne ved udvidet sygdomsregistrering er

sekretærlønnen den største post. Det koster at have en per-

son beskæftiget med registrering i hele slagtetiden.

Apparatur pr. slagtekæde vil koste ca. 3.000 kr. Rettelse

af LEC-programmerne vil på landsbasis koste ca. 20.000 kr.

en gang for alle og den ekstra udskrivning ca. 12.000 kr.

årligt. Desuden skal der beregnes løn til hulledamer: ca.

2.h00 timer årligt (12 mill, grise).

LM/KL

20/12-1971
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Den tekniske side af forsøget

Af Viggo Clausen

Fra udvalget "vedrørende registrering af sygdomme hos svin" oply-

ses det, at den hidtidige indsamling af data om sygdomme, der fo-

regår ved hjælp af papir og blyant, ikke kan anvendes i forbin-*

delse med en påtænkt udvidet sygdomsregistrering. I forbindelse

hermed blev instituttets procestekniske afdeling, der råder over

et elektroniklaboratorium, anmodet om,at opbygge et samtaleanlæg,

som kunne anvendes, samt om at forestå den rent tekniske afprøv-

ning af dette.

For at konstatere, om det er praktisk muligt at anvende et samta-

leanlæg i en slagtehal, hvor støjniveauet er meget højt, blev et

sådant anlæg fra firmaet ITT Standard Electric A/S (Fabriksparken

31, 26OO Glostrup) afprøvet i en slagtehal under normal drift.

Dette samtaleanlæg består af et hovedapparat, hvortil der max. kan

tilsluttes 5 underapparater. Fra hovedapparatet kan vælges det

ønskede apparat ved hjælp af et tastatur. Taleknappen trykkes ned,

mens man taler og løftes, mens man lytter. Opkald kan også foreta-

ges fra de tilsluttede underapparater. Som hovedapparat anvendtes

standardudførelsen, type Dirigent Radial 5, og som underapparater

valgte vi foldehornshøjtalere, der både virker som mikrofon og højf-

taler, samt vandtætte trykknapomskiftere for betjening. Foldehorns-

højtalere er velegnet til lokaler med megen støj, desuden er de kon-

struktionsmæssigt relativt robuste.

Ved forsøget viste det sig, at udstyret ikke umiddelbart kunne an-

vendes på grund af det høje støjniveau i slagtehallen,men ved at

ændre signal-støjforholdet i de to taleretninger samt ved at ind-

kapsle foldehornshøjtalerne i hammerlaker.ede jernkasser foret med

lydabsorberende materiale, således at kun fronten var fri, blev

der opnået et tilfredsstillende resultat.

Efter at anlægget blev demonstreret ved et udvalgsmøde blev man

enige om, at et komplet anlæg, dvs. et anlæg bestående af et ho-

vedapparat, som skal betjenes af en sekretær, samt tre underappa-



rater, der skal betjenes af tre dyrlæger, skulle opsættes på Expo-

Fyn. Ligeledes blev man ved udvalgsmødet enige om, at anlægget

skulle fungere på følgende måde: Hos hver dyrlæge skal der anbrin-

ges et underapparat i hovedhøjde. Hvis en dyrlæge vil videresende

en registreret sygdom til sekretæren, aktiverer vedkommende en

kontakt på et underapparat, dette indikeres ved, at en grøn lam-

pe på underapparatet lyser. Herved er samtale mulig fra dyrlæge

til sekretær. Samtidig lyser en rød "optaget lampe" på underappa-

raterne hos de to andre dyrlæger. Sekretæren kan til enhver tid

skifte til modsat taleretning, altså sekretær-dyrlæge. Dette kræ-

ver dog, at sekretæren på en eller anden måde ved, hvem den på-

gældende dyrlæge er.
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Skibe af samtaleanlæg:

Foruden de før nævnte ændringer af standardudførelsen, skulle samtaleanlægget og-
så udbygges med et signal lampekredsløb for identifikation af "optaget" og "sam-
tale etableret", henholdsvis den røde og den grønne lampe. På grund af disse flere
omskifterfunktioner samt på grund af, at de vandtætte trykknapper ikke har mere end
to skiftefunktioner, blev det nødvendigt at udbygge et relæ, som styres af trykknap-
pen i hver underapparat.

A l le nævnte ændringer er foretaget på instituttet.

Forsøgsperioden inclusive indkørselsperioden, der var på 5 uger, forløb uden drifts-
stop på/samtaleanlægget. men fra forskellige sider er der ytret ønske om forbedringer
og udbygninger på følgende punkter:

1 . Den anvendte vand te t te trykknap viste sig ikke at være tæt nok, idet den ene
efter ca. 14 dages brug biev fyldt rned blod.

2. Rengøring var vanskelig, idet foldehornshøjtaleme ikke tåler spuling rned damp.

3. Identifikationen på hovedapparatet af, hvilket af underapparaterne der har for-
bindelse.

Disse tre punkter tænkes løst på følgende måde:

1 . Den nuværende trykknap udskiltes med en bedre egnet.

2. Ved forsøg viste det sig, at uno'ei apparaterne virkede tilfredsstillende, selv når der
var trukket en plasticpose over, saledes at rengøring med vand skulle væie unødve.u'Jig,
man skal Klo! udskifte plust teposen .

3. På hovedapparatet f.-r dor pi ad;, l i ! , at der kan anbringes en signallampe under
hver trykknap tilhørende underapparaterne, således al' diise signallamper lyser paral-
lelt (ned e!o for nævnte grønne larnpei på underopparcifcrne.
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Ved forsket blev det konstateret, at den ene foidehotnslvAjtaler blev forringet i
kval i tet ; årsagen hertil er endnu ikke opklaret.

Med hensyn t i ! levering og opsætning af nævnte samtale aula:'g kan oplyses følgende:

Leverandør af hovedapparat med strømforsyning og foldehornshøjtalere : ITT Standard
Electric A / S .

Pris pr. 14.6.1971: Hovedapparat Radial 5 345,00 kr.
Strømforsyning 100,00 -
Foldehomshøjtaler 190,00 -

Leveringstid : ca. 2 måneder.

Med hensyn ti l ændringer og udbygning, er sagen endnu ikke helt afklaret,men man
er på nuværende tidspunkt nået t i l følgende : Ifølge telefonisk samtale mellem inge-
niør Skou, ITT Standard Electric A /5 og V iC, Instituttet, fremgår det, at ændrin-
ger og udbygning muligvis kan ioretages hos ! fT Standard Electric A / S , således at
anlctggcjt leveres klar i i l opsætning af I fT Standard Electric A /S , dog således at
jernkasserne, som højtalerne skal indbygges i, skal leveres t i ! ITT Standard Electric
A/S af en anden leverandør. Et endeligt tilsagn fra ITT Standard Electric A/S kan
dog ikke tiltrædes og derfor heller ikke nogen pris, før ITT Standard Electric A/S
har sel anlægget med de ændringer og udbyggelse, som er foretaget på instituttet.

Grunden t i l , at denne del af sagen er uafklaret, skyldes, at der ikke har været
mulighed for at præsentere samtaleanlægget for nævnte firrna.

Med hensyn ti l jernkasserne er der på nuværende tidspunkt ikke taget sti l l ing ti l
leverandør, men denne del leverance v i l dog ikke volde problemer. Prisen vi l være
ca. 300 kr . /s tk .

Anlægget tænkes leveret således, at de stedlige montører på slagterierne selv kan
opsætte det.

Med hensyn t i l service er sagen endnu ikke gennemdrøftet og afklaret.

ViC/MBC
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Forsøg vedrørende udvidet sygdomsregistrering

Af Sv. Erik Madsen

Der er udført forsøg med sygdomsregistrering på Expo-Fyn i en

periode af k uger. Forsøgets formål var at belyse, om det er

praktisk muligt at basere en udvidet registrering af sygdoms-

fund hos slagtede svin på den nuværende kødkontrol og de nu-

værende registrerings- og afregningssystemer.

Som grundlag for registreringen blev anvendt standardiserede

sygdomskoder ifølge Standardkodeliste (bilag). Denne kodeliste

indebærer mulighed for en totalregistrering af svinesygdomme.

Registreringen blev foretaget af de eksisterende kødkontrol-

lerende dyrlæger assisteret af en sekretær, som førte slag-

telisterne. Kommunikationen mellem dyrlæger og sekretær ske-

te via et samtaleanlæg. Den itraktiske fremgangsmåde ved for-

søget fremgår iøvrigt af instrukser for dyrlæger, sekretær

og hulleafdeling (bilag).
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Tn'..vbruks for dyrlæger i forbindelse med udvidet sygdomsregistrering på svine-

slagterierne

1. Der anvendes kodenummer for alle sygdomme ifølge standardkodeliste 1.

2. Slagtenummer, kodenuinmer fpr sygdom og evt. -leverandørnuramer videre-
gives til sekretæren ved hjælp af samtaleanlægget.

3. Det meddeles t.il sekretæren, når de registrerede sygdomme medfører
tilbageholdelse til efterkontrol.

h. Ved efterkontrollen anvendes de af sekretæren førte sygdomslister
med kopi. Efterkontrollens bemærkninger påføres listerne. Ved regi-
strering af mere end 2 sygdomme pr. svin understreges de 2 vigtigste
sygdomme.

5. Identifikation af plucks og tarme bør sikres ved anvendelse af et mær-
kesystem.

6. Den udvidede registrering omfatter alle svin, incl. polte,søer og or-
ner.

7. Ved hvert kontrolsted er anbragt et foldehorn, der virker både som
højttaler og mikrofon. Der etableres forbindelse til sekretæren ved
at aktivere en kontakt. En grøn lampe lyser, når forbindelsen til
sekretæren er etableret, og meddelelse kan gives. En rød lampe ly-
ser, når forbindelsen til sekretæren er optaget.

SEM/AGN/TP
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Instruks for sekretæren i forbindelse med udvidet sygdomsregintrering på

svineslagteri erne

1. Dei' anvendes standardiserede, godkendte sygdoms lister.

2. Der anvendes kodenumiaer for alle sygdomme ifølge standardkodeliste 1.

3. På sygdornslisterne anføres slagtenummer, kodenummer for sygdomme og
evt. leverariup'iaurarAer̂  sanit klasse for ikke tiibagenoldle svin.

k. For sygdomme, der medfører tilbageholdelse ti], efterkontrol,sættes
en 0 omkring sygdomsnummeret.

5. Sekretæren modtager informationer fra dyrla^gekontrolien gennem et sam-
taleanlæg.

6. Samtaleanlægget indstilles til at modtage fra dyrlægerne ved at tryk-
ke fællesmodtagerknappen ned (den gule knap).

7. Taleretningen sekretær - dyrlæge etableres ved at aktivere den til
det pågælde?ide kontrolsted svarende knap på centralenheden og nedtryk-
ke taleknappen (den brede knap).

Instruks for hulleafdeling i forbi nde.'l se med udv i del̂  sygdanu- registrér ing på

svinesiagt erierne

1. Som grundlag for indkodning af sygdomme til brug ved leverandørafreg^-
ning og udarbejdelse af sygdomsstatistik anvendes standardkodeliste 1.

2. Der foretages indkodning af alle de på sygdomslisten registrerede syg-
domme .

3- Er der registreret niere end 2 sygdomme pr. svin, indkodes de 2 sygdom-
me med streg under.

SEM/AGN/TP
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Nogle betragtninger over forsøget.

Af G. Krog Rasmussen

På et møde i Veterinærdirektoratet den 30. november 1970 i ud-

valget vedr. Svinesundhedskontrollen blev et forslag fra Slag-

teriernes Forskningsinstitut og Eksport-Svineslagteriernes Salgs-

forening om udvidet sygdomsregistrering integreret i den dagli-

ge kødkontrolfunktion på slagterierne taget til følge. På Vete-

rinærdirektoratets foranledning blev der i januar 1971 nedsat

et udvalg, delt i to underudvalg, hvoraf det ene skulle tage

sig af de kliniske og laboratoriemæssige forhold, og det andet,

hvor undertegnede blev medlem, skulle tage sig af sygdomsregi-

streringen på slagterierne.

Efter forskellige udvalgsmøder det næste halve års tid sammen

med eksperter i E.D.B. teknik og samtaleteknik, hvor også syg-

doms-kodelisterne, der hidtil var blevet anvendt her på Expo-

Fyn, blev revideret i overensstemmelse med sygdoms-kodeliste

nr. 1, var der enighed om at afprøve et samtaleanlæg bestående

af et foldehorn (mikrofon og højttale?)og en centralenhed (mi-

krofon og højttaler)beregnet for tilslutning af max. 5 under-

enheder. Til at betjene centralenheden og nedskrive de modtag-

ne meldinger fra de 3 kontrolsteder (krop,iplucks, tarme) ansæt-

tes en sekretær.

Den økonomiske side af forsøget bæres af Eksport-Svineslagteri-

ernes Salgsforening, lige som Veterinærdirektoratet har stil-

let undertegnede til rådighed i forsøgsperioden. Det blev af-

talt at starte forsøget den 20. september, og forsøgstiden blev

sat til h uger.

For at indkøre systemet og rette eventuelle tekniske fejl ved

mikrofoner gik man allerede i gang med afprøvningen af anlægget

nogle dage før forsøgets start. Det drejede sig især om at væn-

ne dyrlægerne til at indtale slagtenmmmer og sygdoms-kodenummer,
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og ikke mindst at lære sygdomskoderne. Der er placeret en mi-

krofon ud for hver kontrolplads, og ved siden af mikrofonen er

anbragt en trykt oversigt over alle sygdomskoderne. Mikrofonen

er åben ved tryk på en knap og blokerer så samtidig for indta-

ling i de to andre mikrofoner, hvilket kan ses ved, at en rød

pære lyser på disse. Er der fri bane ril sekretæren, lyser en

grøn pære ved tryk på knappen. Problemet med at komme igennem

med de mange meldinger fra plucks- og kropsdyrlægerne var ikke

nær så stort, som man havde frygtet, når blot man først havde

lært kodetallene udenad. Selvfølgelig er systemets anvendelig-

hed afhængig af slagtehastigheden på liniesr, hvor anlægget er

anbragt, og under forudsætning af af grisenes løbenumre er let

aflæselige, er der for selve kødkontrolløren ingen større pro-

blemer .

Med hensyn til sekretærens arbejdsområde, så har denne nu over-

taget udskrivningen af alle sygdomme for dyrlægerne og har der-

med overtaget et stort ansvar for, at sygdomslisterne bliver

ført korrekt. Det har vist sig, at det er af uvurderlig hjælp

for sekretæren at være placeret sådan, at denne kan se de tre

kontrolpladser og eventuelt også kan se løbenumrene på grisene.

De anvendte sygdomslister med kopi er udfærdiget således, at

der er plads til alle tænkelige sygdomme, at de kan rives af

fortløbende til efterkontrollen, at de passer til v§jelisterne,

at de er let sammentællelige til indberetning og at kontorper-

sonalet har let ved at få de relevante oplysninger bragt videre

til hulkortafdelingen.

Det store problem i hele den udvidede sygdomsregistrering og

samtidig det centrale punkt i hele systemet er: Hvorledes får

man alle de optegnede sygdomsdata ud til leverandøren, og der-

med ud til rådgivningsgruppens dyrlæge?

Det har jo hidtil været sådan, at der igennem EDB-centralen i

Århus (L.E.C.) maksimalt kunne noteres to sygdomme på afreg-

ningskortet til leverandøren, og det kunne teoretisk, og skete
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vel også i praksis, være nogle fra kontorpersonalets side til-

fældigt udvalgte., blandt dyrlægernes opgivne sygdomskoder.

I det nu indkørte system får sygdomskoder, der giver fradrag

i afregningen ti3. leverandøren, en understregning, og EDB-cen-

tralen vil nu i fremtiden påtage sig at udskrive k sygdomme på

hvert svin, således at de væsentligste oplysninger kommer ud

til ejeren, og dermed bliver tilgængelige for svinesundheds-

tjenesten .

Jeg kan kun håbe,, at forsøget her på Expo-Fyn vil blive fulgt

op andre steder i landet, så der kan komme så mange oplysninger

som muligt ud til svineproducenterne med hensyn til sundheds-

tilstanden eller rettere sagt sygeligheden blandt de danske

svin, og at oplysningerne må blive brugt efter deres hensigt.

På opfordring af L.E.C. i Århus blev hr. kontorassistent Poul

Nielsen, Expo-Fyn anmodet om, hvis det var muligt, at finde

ud af, hvad det ville koste ekstra for slagteriet at kode k

sygdomme i stedet for 2 på hulkortene til Århus. Poul Nielsen

mener, at man for ø-je*blikket må regne med, at 10$ grise har

mere end 2 sygdomme, det vil sige, skal have 2 hulkort. Det

vil pr. uge give 1.000 kort ekstra = 2 timer ekstra hulletid

pr. uge.

Forslag til ny sygdoms-kodeliste.

I stedet for alle kodenumrene, der angiver "anden lidelse" fo-

reslås :(på Expo-Fyn har man ikke hidtil anvendt kodeliste I).

Luftveje og lunger:

09. Tuberkulose i lunger

15. Kronisk lungehindebetændelse

16. Lungebylder eft'er blodforgiftning
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Mave og tarm: Muskulatur:

20. Tarmkrængning 58. Muskelsvind

23. Tuberkulose i krøskirtler
59. Anæmi

Bughinden:
Hud og spæk:

28. Indeklemt brok
6j. Bidsår og slag

Lever:
Bylder:

33. Tuberkulose i lever
1h. Tåbyld

Kønsorganer og mælkekirtler:
Andre sygdomme:

38. Krængning af bør/skede
, o ,. - 19- Tuberkulose i halskirtel
40. Macererede fostre

Knogler og led:

55. Hofteskred/udskridning

56. Knoglebylder efter blodforgiftning

Oversigt over klassificering og antal anvendte sygdomskoder i

forsøgsperioden fra 20. september til l6. oktober 1971 på Expo-Fyn.

For h uger Forsøgslinje Ordinære linie

Samlet slagtning : 1+3-3U6 21.70** 21.6U2

Heraf lurmærket 3U.618 17.2U7 17-371

ovalstemplet 8.1+13 3-997 U.II6

kasseret 310 I60 150

Anvendte sygdomskoder ialt: 13-177 ^-596

Konklusion: Slagteri og leverandør har fået oplysning om 3 gange

så mange sygdomme for fbrsøgslinien som fra den or-

dinære slagtelinie.
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Sekretærarbejdet ved udvidet sygdomsreRistrerinK

Af Lilli Larsen

Jeg må sige, at jeg synes, at selve sekretær-jobbet var ret

kedeligt. I de 5 uger, jeg var ansat, var det spændende, men

det spændende bestod nok først og fremmest i, at det var en

forandring for mig, som er vant til at gå i skole, og dernæst

den kendsgerning, at den udvidede sygdomsregistrering blev

kørt på forsøgsbasis. For et er, at være ansat for et korte-

re tidsrum, et andet, at skulle tænke 25 år ud i fremtiden.

Efter min mening var det rædsomt at skulle tænke på at-sidde

og skrive de samme tal i længere tid, for sagen er jo den,

at det stykke arbejde, man udfører der, er af ren irutinemæs-

sig karakter, et arbejde, der overhovedet ikke kræver nogen

tankevirksomhed, og som man ikke føler fører til noget re-

sultat. Med hensyn til lønnen, er det let tjente penge, idet

man ikke har lejlighed til at overanstrenge sig hverken fy-

sisk eller psykisk, og jeg er da også overbevist om, at der

er mange liebhavere til jobbet, selv om det drejer sig om

fastansættelse.'

Angående den praktiske udførelse af registreringen, synes jeg,

at der er en del problemer, som man må tage op til revision.

En betingelse for, at arbejdet er effektivt og oplysningerne

korrekte, må være, at kommunikationen mellem dyrlæger og se-

kretær er i orden. Forsøget er jo allerede mislykkedes, hvis

det kun er halvdelen af dyrlægerne, der er interesseret i go-

de resultater, eller hvis sekretæren blot misforstår en enkelt

oplysning.

Det er vanskeligt at opnå 100$ pålidelighed i materialet, for

der er så mange forskellige faktorer, som man må tage hensyn

til. Bl.a. er især støjgenen stor på et slagteri. Tilsyne-

ladende er det umuligt at komme dette problem helt til livs.

F.eks. prøvede jeg flere forskellige høretelefoner for, om

muligt, at lukke larmen ude, men det hjalp intet. Det bliver

hurtigt en vane at skulle høre på støjen, men der sniger sig

let fejl ind på grund af den.
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Med hensyn til apparaturet som sådan må jeg sige, at det bli-

ver vanskeligt at opnå 100$ pålidelighed med et sådant. Jeg

synes, det var uheldigt, når dyrlægerne kom til at tale i mun-

den på hinanden, hvilket ofte skete, idet jeg så ikke kunne

opfatte, hvad nogen af dem sagde. Man må kunne lave det på

en sådan måde, så at en dyrlæge f.eks. ikke kan trykke knap-

pen ind simpelthen, hvis der er en anden, der taler. Den rø^

de lampe, der lyser på samtalehornet, hvis linien er optaget,

er oftest ineffektiv, for dyrlægerne har så travlt, at de ikke

har tid til at lægge mærke til, om lampen lyser. Måske kunne

dette afhjælpes ved, at der blev udsendt en hyletone i de sam-

talehorn, der ikke "blev benyttet, og som ikke måtte benyttes

p.g.a. optaget linie.

Jeg har tænkt på, om det ikke var muligt at erstatte samtale-

anlægget med en kassettebåndoptager eller flere, en hos hver

dyrlæge. Den dyrlæge, der har efterkontrol, kan således med-

bringe kassetterne til en båndoptager, der er opstillet ved

de tilbageholdte dyr. Ligeledes ville hulledamerne kunne hul-

le direkte efter en sådan båndoptager. Den effektive arbejds-

tid for sekretæren er forholdsvis lille, og det ville - om ik-

ke andet - være muligt for en sekretær at nedskrive hele da-

gens registreringer på 2 eller 3 timer, herved ville man kunne

spare udgifterne til flere sekretærer.

Måske bliver problemerne ikke så uovervindelige, når først ord-

ningen er en realitet, for en af de største vanskeligheder er

jo netop, at dyrlægen ikke har tid nok. De skal immervæk under-

søge 165 grise i timen, og så er det begrænset, hvor megen tid

de har tilovers, men såvidt jeg har forstået, er det meningen,

at man slipper den ekstra kontrol, som dyrlægerne foretager ved

at føre sygdomslister parallelt med oplysningerne til sekre-

tæren, og dette giver dem en del mere tid til at være omhygge-

lige med meddelelserne til sekretæren!

Med henblik på samme ordning på andre slagterier, må jeg sige,

at det er en absolut betingelse, at sekretæren - som på Expo-

Fyn - er placeret i umiddelbar nærhed af slagtekæden. Det var

en stor fordel for mig, at jeg kunne se slagtenumrene på grisene

i de tilfælde, hvor jeg ikke havde hørt, hvad dyrlægen sagde, og
der ikke var tid til at få det gentaget.
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Udvidet sygdomsregistrering

Af G. Wolder

1 LEC's nuværende afregninssystem kan registreres maksimalt

2 sygdomsnumre pr. svin.

I denne forbindelse skal nævnes, at kun ganske få svin regi-

streres med mere end eet sygdomsnummer. Sygdomsstat istikken

for oktober 1971 udviser således 93.181 syge svin, medens an-

tal sygdomsfund udviser 103.11+7-

Ved udvidet sygdomsregistrering ønskes mulighed for registre-

ring af maksimalt h sygdomsnumre. Dette kan gennemføres ved

rettelser af LEC's programmer til afregningssystemet - her-

under rettelser til sygdomsstat istikken.

Med nuværende kendskab til opgaven må omkostningerne hertil

anslås til ca. kr. 20.000.

LEC's driftsomkostninger ved den skitserede løsning er afhæn-

gig af, hvilken løsning der vælges for udskrivning af sygdoms-

numre på afregningen, men må påregnes at andrage ca. kr• 1.000

pr. måned.

LEC forventer dog nærmere drøftelser, der skal fastlægge hvilke

instanser, der skal bære de skitserede omkostninger samt tids-

kravet til ændringerne.

Endvidere må spørgsmålet om den rent praktiske registrering og

hulning af samtlige faktorer, der er 'bestemmende for afregning

af svinene, set i forhold til de gældende regler om vejelister,

klassificeringslister og sygdomslister tages op til drøftelse.

Dette kan resultere i ønske om ændring af bestemmelserne for

kontrollen.
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Tillæg til rapport ang, den forsøgsvise sygdomsregistrering på

Expo-Fyn.

Af H.E. Petersen, ESS

Vedlagte oversigt er udarbejdet ud fra den1 betragtning, at frem-

tidens svineproducenter i højere grad end hiÄtil ril have profit-

maximering som målsætning.

Med tendensen til stigende besætningsstørrelse er det nødvendigt

for producenten at have et redskab, der på en effektiv måde gi-

ver ham mulighed for at minimere de variable omkostninger i svi-

ne produkt ionen.

Foruden kontrollen med den avlsmæssige side af sagen vil det væ-

re nødvendigt for producenten at føre kontrol med de under pkt.

A nævnte ting.

For a^ svineproducenten kan få informationerne som angivet un:

der pkt. C er det nødvendigt, at producenten til et registre-

rings- og behandlingscenter (LEC) indberetter oplysningerne som

angivet under pkt. B.

Ligeledes vil det være formålstjenligt, at Eksport-Svineslagte-

riernes Salgsforening får oplysningerne som nævnt under pkt. D.

Disse oplysninger vil give Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor-

ening mulighed for ved hjælp af statistikker og prognoser at

vurdere udviklingen inden for forskellige aspekter af svinesek-

toren.

Den udvidede sygdomsregistrering har bl.a. til formål at give

svineproducentet mere nøjagtige oplysninger om besætningens

sundhedstilstand. For at kunne meddele oplysninger om sygdoms-

fund på afregningen vil det være nødvendigt at ændre de hid-

tidige benyttede iDB-programmer. Ved ændringen bør der tages

hensyn til de under pkt. C nævnte oplysninger til svineprodu-

centen.
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A. Nødvendi ge forud SÆ tninger .

1. Vippevægt til foder r^/ foderkontrol (foderforbrug eller

foderstatus).

2. Medicin og dyrlæyeudgifter.

3. Status: Kg smågrise under 8 5 kg
Antal sopolte over 85 kg
Antal gylte
Antal søer
Antal orner

Def.: Kg prod, svin.- slagtevægt x 1,41 - (indsatte kg +
besætningsforskydelse + kg hjemmeslagtet + kg udtaget
til avl).

B. Oplysninger fra 1andmanden.

Status (som under A 3 ) .

Foderforbrug

Medicin- og dyrlægeudgifter

Staldareal

Besætningsstørrelse:

1-99
J.oo-199
2OO-299
3OO-39 9
4OO-499
over 5oo

C. Oplysninger til landmanden.

Kg produceret svin
2

Kg produceret svin/m staldareal

Foderforbrug/kg produceret svin (loo kg)

Medicin- + dyrlægeudgifter/kg produceret svin

D• Oplysninger til ESS.

De samme som C.

Besætningsstørrelse (som under B)

r - korrelationen mellem besætningsstørrelse og sygdoms-
X^ frekvens
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Af Cole incllfcn Den da: ;j ,ke 'Lyrlcogefcreninp; og Landbrugets

VetorintBrudva.]f;_vedr-crende retningslinier for fiaaarbcode

loellcî  svineprochj.center op;__praj£tiserende dyrlæger on

syffdonsbekarraelse

Denrj-3 ordning tilsigter den praktiserende djTlæges medvirken til

en forbedring af sundhedstilstanden i svinebesætninger, - herunder

en Kere rationel og hensigtsmæssig anvendelse af medicin, også

i de tilfælde, hvor besætningsejeren selv foretager medicinsk

behandling. Med det formål at begrænse anvendelsen af lægemidler

i svinebesætninger bør dyrlægen anvise besætningens ejer egnede

forebyggende foranstaltninger til sikring og forbedring af svine-

besætningens sundhedstilstand om muligt i sararåd med svinesundheds-

tjenesten og de landøkonomiske konsulenter, for hvem anvisningerne

bør være tilgængelige, ligesom det anbefales, at konsulenten deltager

i besøgene.

Følgende retningslinier er aftalt:

a. De praktiserende dyrlæ.ger benytter den i Bekendo&ørelse af

1. november 1955 om dyrlægers indkøb, distribuering og dis-

pensering af lægemidler til dyr, § 1, stk. 1, nævnte ret til

at udlevere (distribuere) fra apotek modtagne brugsfærdige

lægemidler til brug for dyr, de har under behandling i tilfælde,

hvor gentagne behandlinger i en svinebesætning skønnes nødvendige,

jfr. cirkulære af 1. november 1*>55 til praktiserende dyrlæger

stk. 1 & 4.

b. Ejeren (brugeren) opbevarer de udleverede lægemidler efter

dyrlægens anvisning (f.eks. i aflåset skab eller køleskab)

og fører en besætningsjournal over receptpligtige lægemidlers

anvendelse til indsprøjtning og til indvortes brug. Journalen

efterses og underskrives af dyrlægen og ejeren ved de i aftalen

forudsete besøg. Udskrevne iourna3.bøger opbevares af ejeren

til brug for dyrlægen, konsulenten og en eventuel svinesundheds-

tjene hi t O .
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c. De udleverede lægemidler forsynes mod en nøjagtig angivelse

af lægemidlernes anvendelse.

d. Dyrlægen aflægger "besøg på ejendoionen mindst hver 3. måned,

gennemfar svinebesætningen, beholdningen af lægemidler,

disses opbevaringsmåde samt besætningsjournalen. Dyrlægen

anfører konstaterede sygdomme, arten og mængden af udleve-

rede eller ordinerede lægemidler samt øvrige foreslåede

forebyggende foranstaltninger i besætningsjournalen. Recept-

pligtige lægemidler må kun anvendes i forståelse med besæt-

ningens dyrlæge, og ejeren (brugeren) instrueres nøje om

disses anvendelse.

e. Ejeren er ansvarlig for de udleverede elier ved recept or-

dinerede lægemidlers anvendelse. Dyrlægen er berettiget til

at foretage uanmeldte besøg. Påvises mangler ved lægemidlers

opbevaring, anvendelse eller notater i besætningsjournalen,

instrueres ejeren.(brugeren) påny, og dyrlægen anfører dette

i besætningsjournalen.

f. DyrJ©3en er ansvarlig for ordningens administration i henhold

til lovgivningen. Uoverensstemmelser om aftalens administration

kan forelægges den lokale dyrlægeforening og den lokale land-

bo- eller husmandsforening/fællesledelse.

g. For besøget ved aftalens etablering (besigtigelse af besætningen

og gennemdrøftelse af sygdomsproblemerne) og for de i aftalen

iøvrigt omtalte besøg honoreres den praktiserende dyrlæge med

den for dyrlægearbejde gældende timebetaling, dog er honoraret

altid den af Monopoltilsynet godkendte grundtakst for første

patient. Befordringsgodtgørelse ydes efter de af Monopoltilsynet

godkendte satser. De under d og e nævnte besøg skal fortrinsvis

lægges i forbindelse med andre besætningsbesøg.

h. Tilslutning til denne aftale skal ske skriftligt.


