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I ØKOLOGISK PRODUKTION gælder ved 
al behandling med veterinær medicin, at 
tilbageholdelsestiden for økologisk kød, 
mælk og æg er den dobbelte af den tid, 
der generelt er fastsat af Lægemiddel-
styrelsen for det pågældende præparat.       
For en del lægemidler er den almindelige 
tilbageholdelsestid fastsat til 0 dage, og 
indtil 1. januar 2022 var den økologiske 
tilbageholdelsestid også 0 dage ved be-
handlinger med disse præparater. Efter  
1. januar er dette ændret, så der altid 
skal være en økologisk tilbageholdelses-
tid på mindst 48 timer. Eneste undtagel-
se er for vacciner.

Dyr eller produkter fra dyrene, der sæl-
ges, inden den økologiske tilbageholdel-
sestid er gennemført, skal/kan sælges 
som ikke-økologiske.

Den nye regel giver i særlig grad ud-
fordringer for den økologiske mælke- og 
ægproduktion.

Stikfluer og parasitter
Behandlinger af lakterende dyr mod 
stikfluer, parasitter som lungeorm og 
indvoldsorm eller for kælvningsfeber er 
eksempler på behandlinger, der er om-
fattet af stramningen. For dem vil det 
betyde, at mælken ikke kan leveres til 
mejeriet som økologisk i 48 timer efter 

behandlingen. Behandles enkelte dyr kan 
mælken bruges til kalve i besætningen.

Ægproduktion er udfordret
På samme måde vil det i ægproduktio-
nen betyde, at æg og kød ikke kan sæl-
ges som økologisk under behandlingen 
og 48 timer efter brug af veterinærmedi-
cin. Eksempler på sådanne behandlinger 
er ormemidlerne Panacur og Flubenol 
og blodmidemidlet Exzolt, som indtil 1. 
januar 2022 kunne bruges uden tilbage-
holdelsestid.

I ægproduktionen behandles typisk 
over en længere periode, og derfor bliver 
den tid, hvor æggene ikke kan sælges som 
økologiske, særlig lang. For eksempel kan 
man ved behandling med Panacur mod 
indvoldsorm ikke markedsføre kød eller 
æg som økologiske i syv dage. Behand-
lingstiden er fem dage efterfulgt af 48 
timers tilbageholdelsestid.

Behandlingsregnskab er uændret
Den nye regel om tilbageholdelsestid 
ændrer ikke på hvilke behandlinger, der 
tæller med i behandlingsregnskabet. Så 
parasitbehandlinger m.v. med 48 timers 
økologisk tilbageholdelsestid regnes sta-
dig ikke med i det samlede regnskab, 
som for eksempel antibiotikabehandlin-
ger gør. ●
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Reglen om 48 timers tilbageholdelse kan få betydelige økonomiske konsekvenser for æg-
producenter, der f.eks. behandler mod indvoldsorm.
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NY REGEL OM 48 TIMERS ØKOLOGISK 
TILBAGEHOLDELSESTID 

Efter behandling med visse lægemidler kan produkter som mælk og æg 
ikke sælges som økologiske i mindst 48 timer.


