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#AnimalHealthMatters
Dyr er vigtige for os i hverdagen – både som selskab, hjælp, 
fritidsinteresse og som fødevare. Men uanset hvor godt vi 
tager os af vores dyr, kan de stadig blive syge og få brug for 
behandling.

Behandling af syge dyr er dog kun én side af sagen. Selvom 
behandling altid er vigtig, fokuserer vi i stigende grad 
på sygdomsforebyggelse og tidlig diagnose samt dyrs 
modstandsdygtighed. Det gør beskyttelse af dyrenes sundhed 
nemmere.

Veterinærindustrien er med til at beskytte mere end en milliard 
dyrs sundhed og velfærd i hele Europa – fra fisk til fugle og 
heste til hunde – og er således med til at forbedre dyrs og 
menneskers livskvalitet. Vi beskytter folkesundheden ved at 
forhindre sygdomsudbrud hos dyr og styrker EU’s beredskab 
over for sygdomme, også de, der kan overføres fra dyr til 
mennesker. Indsatsen bidrager også til at fastholde en sikker og 
bæredygtig europæisk fødevareproduktion.

Vi mener, at dyresundhed er en væsentlig forudsætning for 
dyrevelfærd, hvilket er en stadig større prioritet blandt Europas 
borgere.

Anvendelse af veterinærlægemidler på en forsvarlig måde giver 
Europa og dermed os alle disse fordele.

Europa er både fødested for udviklingen af moderne 
veterinærmedicin og hjemsted for en række førende 
virksomheder i dyresundhedssektoren med 50.000 
arbejdspladser over hele Europa. Det europæiske marked 
for veterinærlægemidler har en årlig omsætning på cirka 6 
milliarder euro og er det næststørste marked i verden. Vi har 
forventninger til Europa, og vi har store ideer, som vi gerne vil 
bidrage med i fremtiden.

Vi fremlægger vores vision for dyresundhed, dyrevelfærd 
og bæredygtighed i fremtiden:

Fordi vi ønsker at spille en aktiv rolle i at holde Europas 
befolkning sund og sikre vores fødekæde.

Fordi sunde dyr betyder sunde mennesker og en sundere 
planet.

Fordi dyresundhed betyder noget. #AnimalHealthMatters

Sørge for rettidig og videnskabelig implementering af 
nye regler vedrørende veterinær- og foderlægemidler, 
så behandlinger til dyr er tilgængelige på alle markeder 
til alle dyrearter.

Støtte EU's eget agentur - Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) - i dets videnskabelige 
arbejde med at afgøre, hvilke veterinærlægemidler der 
skal gøres tilgængelige, og hvilke betingelser der skal 
stilles for deres anvendelse.

Prioritere investeringer på nationalt og europæisk 
plan inden for innovativ tidlig forskning gennem 
finansieringsprogrammer som Horisont Europa. Disse 
programmer er altafgørende for opdagelsen og 
udviklingen af nye vacciner og behandlinger, så vi kan 
sikrer både dyrs og menneskers helbred.

Stimulere til lovgivning, der tilskynder til markedsføring 
af de seneste videnskabeligt udviklede produkter inden 
for veterinærmedicin.

Støtte en integreret tilgang til bekæmpelse af 
sygdomme og nedsættelse af antibiotikaresistens ved 
anvendelse af målrettede tilgængelige værktøjer (fx 
vacciner og diagnostik). Disse værktøjer supplerer og 
øger anvendeligheden af terapeutiske behandlinger og 
produkter.

Vedtage en strategi, der specifikt understøtter 
innovation i den fortsatte udvikling af de forskellige 
værktøjer, samt øger bevidstheden om, hvordan disse 
værktøjer kan behandle en lang række sygdomme hos 
dyr, herunder nye smitsomme sygdomme.

TURNOVER

Europe is 2nd largest market in the world

€5.99 billion

R&D EXPENDITURE
More than

€400 million/year

SMEs

112

European animal medicines 
industry in a nutshell

EMPLOYMENT

50,000 jobs

COMPETITIVENESS

1/3 of global market

NUMBER OF COMPANIES

292

Sources: CEESA, AnimalhealthEurope Survey 2017

2

1 4

5

3 6

6 måder EU kan føre an i 
beskyttelse af dyresundhed



Beskyttelse af nuværende løsninger
Veterinærindustrien har en lang række løsninger, der støtter op omkring 
dyresundhed. Implementering og udvikling af nye løsninger er en 
hovedprioritet fremover.

Vi mener, det er vigtigt, at vi kan fastholde antibiotika som en del af 
dyrlægernes værktøjskasse, fordi dyr, på trods af de bedste forebyggende 
midler, stadig bliver syge og har brug for antibiotika.

Bestræbelserne på at bekæmpe antimikrobiel resistens (AMR) har 
indtil videre fokuseret på at reducere brugen  af antibiotika, hvilket 
kan være skadeligt for dyrevelfærden. Det er vigtigt for både dyre- og 
folkesundheden, at der stadig er antibiotika til dyr tilgængeligt, da 
alternativerne enten er begrænsede eller ikke-eksisterende.

Som et af de stiftende medlemmer af den europæiske platform for ansvarlig 
anvendelse af medicin til dyr (EPRUMA), vil vi fortsat være fortalere for, at 
antibiotika bruges "så lidt som muligt, så meget som nødvendigt".

Vi opfordrer EU til mere højlydt at støtte op om og i sidste ende føre an i 
implementeringen af flere behandlinger til dyr. Vi forestiller os et Europa, 
hvor de politiske og lovgivningsmæssige rammer stimulerer til vækst i 
dyresundhedssektoren og sikrer dens fremtid.

Optimal dyresundhed kræver 
mange forskellige løsninger

 z Test for at indhente viden om dyrs modtagelighed over for sygdomme 
samt forudsige, hvilke dyr der er mindre tilbøjelige til at blive syge.

 z Vacciner og antiparasitære lægemidler er med til at forhindre 
følgevirkninger af sygdomme og eventuelle sekundære infektioner og 
optimerer brugen af lægemidler som antibiotika.

 z Digitale overvågningsværktøjer giver mulighed for at identificere dyr 
og overvåge deres helbredstilstand, metabolisme og adfærd, så vi sikrer 
målrettet behandling og mere velfunderede beslutninger, så tegn på 
stress eller sygdom opdages hurtigere, og indgreb kan foretages tidligere.

 z Diagnostik gør det nemmere og mere effektivt at identificere syge dyr og 
muliggør målrettet forebyggelse og behandling.

 z Lægemidler, der har en række helbredsmæssige fordele, især for syge 
dyr eller dyr, der risikerer at blive syge.

 z Uddannelse og ekspertise gives af virksomheder i dyresundheds-
sektoren for at hjælpe dyrlæger og landmænd med råd og vejledning om 
brug af lægemidler samt undersøge specifikke sygdomsudfordringer.
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Et solidt fundament
Europas konkurrenceevne og førende 
plads på markedet for dyresundhed 
kræver et stabilt og befordrende 
lovgivningsmiljø.

Pragmatisk implementering af ny 
EU-lovgivning for sektoren kan være 
incitamentet til at udvikle innovative 
og efterspurgte lægemidler, som 
ikke alene sikrer dyrs og menneskers 
sundhed, men også gavner miljøet. 
Dette er centralt i One Health.

Vores branche 
omfatter næsten 10 
millioner direkte 
såvel som indirekte 
arbejdspladser i 
hele Europa

Europa udgør 
ca. 1/3 af det 
globale marked

Veterinærlæge-
middelbranchen 
findes i alle 
EU-medlemsstater



Takket være 
omfattende EU-
kontrolforanstaltninger 
og fjerkrævaccination, er 
salmonellatilfælde hos EU’s 
befolkning faldet med 
næsten 50 % siden 2004.

Succesrige dyrevacci-
nationsprogrammer 
og EU’s passystem for 
kæledyr betyder, at langt 
de fleste EU-medlemsstater 
i dag er rabiesfrie.

Sunde dyr betyder sikker mad
En sikker og bæredygtig fødevareforsyningskæde er afgørende for vores 
voksende befolknings overlevelse. Veterinærlægemiddelbranchen leverer 
behandlinger og værktøjer til sygdomsforebyggelse, som gør dette muligt.

 z Nedsættelse af infektioner hos dyr forbedrer dyrevelfærd, fødevaresik-
kerhed og fødevareudbytte til gavn for Europas befolkning.

 z Den øgede globale efterspørgsel på mad forventes at blive  fordoblet 
inden år 2050. Veterinærlægemidler er med til at imødekomme dette 
behov.

 z Som en del af FN's mål for bæredygtig udvikling gør dyresundheds-
branchen en vigtig indsats for at sætte nyt liv i Europas landdistrikter og 
for samtidig at sørge for fødevaresikkerheden.

Forebyggelse af nuværende og nye dyresygdomme er ikke kun afgørende 
for at beskytte folkesundheden, men også afgørende i arbejdet med at 
sikre fremtiden for Europas landbrugsfødevaresektor.

Vi spiller alle en rolle, når det gælder beskyttelse af dyr i Europa 
mod sygdom og lidelse. Vi håber, at du også er enig i at dyresund-
hed betyder noget. 
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