
   

       

 

 

 

Krav  2.24 

Krav  2.24 handler om fødevaresikkerhed. Derfor er det 

v igtigt, at du dokumenterer korrekt brug af lægemidler til 

dy r. Du skal især sørge for: 

 at medicinregnskabet bliver opgjort på baggrund af 

de reelle medicinoptegnelser. Der må ikke opbygges 

et ”sky ggelager” af medicin, som fx  står i 

behandlingskasserne i stalden. Hvis du anvender 

dy reregistrering til at føre dine optegnelser, skal du 

være opmærksom på, at beholdningen i køleskabet 

skal stemme overens med status på 

medicinopgørelsen. 

 at dine optegnelser over behandlinger med 

veterinære lægemidler v iser, hvilke dy r der er 

behandlet. Det v il sige, at: 

o du skal kunne identificere de dyr, som 

behandles, enten ved id-nummer, eller hvor 

dy r ikke har id-nummer, så på deres 

placering, fx  ved ventil eller stinummer.  

o du skal skrive både start- og slutdato for 

behandling,  

o du skal skrive, hv ilket lægemiddel du 

anvender, og hvor meget af det, du anvender 

pr. dy r.   
 

KO-krav, du skal være særligt opmærksom på 
Her kan du læse om, hvad kravene handler om, og hvad du 

især skal være opmærksom på for at overholde kravene. 

Krav 2.2 

Krav  2.2 handler om, at det skal være muligt at spore dy r, 

da det skaber åbenhed om produktionen og forbrugertillid. 

Du skal derfor sørge for at indberette følgende for kvæg i 

CHR: 

 fødsler 

 dødsfald 

 slagtninger 

 fly tninger 

 eksport og salg 

 

Krav 1.19 

Krav  1 .19 handler om, at du skal overholde den tilladte 

kvote for kvælstof på din v irksomhed. Du skal derfor sørge 

for, at du ikke bruger mere kvælstof, end du må. 

 

Krav 2.1 

Krav  2.1  handler om, at det skal være muligt at identificere 

og spore dy r i forbindelse med fx  sygdomsudbrud. Du skal 

derfor sørge for at mærke dine kreaturer korrekt med 

øremærker.  

 

Krav  1.10 

Krav  1 .10 handler om at undgå forurening af vand, når du 

opbevarer kompost i dine marker. Du skal derfor sørge for: 

 at overholde afstandskrav til 

vandindvindingsanlæg, vandløb, søer og 

grundvand 

 at overdække din kompost med vandtæt materiale 

 ikke at oplagre din kompost samme sted i marken 

i mere end 12 måneder 

 ikke at placere din kompost samme sted i marken 

før efter 5 år 

 

 

 

 



  

 

 

Krav  2.14 

Krav  2.14 handler om, hvordan du anvender lægemidler til dy r og offentlig kontrol og fødevarevirksomheders 

egenkontrol med restkoncentrationer. Du skal især sørge for, at du bruger veterinære lægemidler korrekt, og at du ikke 

leverer dyr med rester af enten lov lige eller ulovlige lægemidler. Det, v i oftest ser som fejl, er:  

 at der ikke behandles det antal dage, som dyrlægen har anvist i sin behandlingsvejledning.  

 at medicin anvendes til andre lidelser/diagnoser eller til andre dyr end den dyregruppe, som den er anvist til af 

dy rlægen. 

 

Krav  3.2 

Krav  3.2 handler om, at du skal besky tte dine landbrugsdyr. Du skal være særligt opmærksom på at give dyr, der er sy ge 

eller kommet til skade, en passende behandling med det samme. Dette kan du fx  gøre ved at isoler e dem, give dem blødt 

leje og ved at få dem tilset af en dy rlæge. 

 

Krav  1.22 

Krav  1 .22 handler om grænser for tildeling af husdy rgødning (DE). Du skal især sørge for, at du ikke bringer en større 

mængde husdy rgødning (DE) og afgasset vegetabilsk biomasse ud, end du må. 

 

Krav 2.5 

Krav  2.5 handler, ligesom krav 2.2, om, at det skal være muligt at spore dyr, da det skaber åbenhed om produktionen og 

forbrugertillid. Du skal derfor sørge for at indberette fly tninger af får og geder til CHR.  

 

Krav 2.19 

Krav  2.19 handler om sprøjtejournaler. Du skal sørge for at udfy lde og ajourføre din sprøjtejournal med oplysninger om: 

 dato for sprøjtning 

 anvendt middel 

 dosering 

 afgrøde/kultur 

 størrelse på sprøjtet areal 

 identifikation af marken 
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