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Mattilsynet har fått flere henvendelser og bekymrings- 
meldinger, fra både veterinærer og bønder, om salg av 
avhorningspasta som skal hindre hornutvikling på kalv. 
Pastaen inneholder etsende stoffer og blir anbefalt brukt 
til kalv inntil åtte ukers alder. Siden dette markedsføres 
som et skånsomt og billig alternativ til veterinærbesøk 
og tradisjonell avhorning, har det vært stor interesse for 
produktet blant bønder. 

Avhorning ved bruk av lut eller andre etsende stoffer  
påfører kalvene unødige lidelser og er i strid med både
Dyrevelferdsloven og Forskrift om hold av storfe.  
Avhorning av kalv skal utføres av veterinær før seks 
ukers alder og det skal brukes bedøvelse og smerte- 
lindring.

Mattilsynet følger opp firmaet som fortsatt reklamerer for 
og selger denne avhorningspastaen. 

Meld fra til Mattilsynet om du i din praksis ser at denne 
pastaen blir brukt.

For resepter til mennesker kan forskriver fylle ut en EØS-
resept, som gjør reseptene gyldige i hele EØS-området. 
Resepter utstedt av veterinærer er derimot ikke regulert 
på overordnet nivå i Europa. Dette betyr at reglene i det 
enkelte land avgjør om en resept fra en norsk veterinær 
er gyldig i utlandet. 

Vi minner om at dyreeier ikke uten videre kan ta med seg 
hjem legemidler de har hentet på apotek i utlandet.  For  
eksempel kan ikke flåttmidler hentet på apotek i Sverige 
tas med tilbake til Norge. Dyr som står på faste  
medisiner kan få en erklæring fra veterinær dersom det 
er behov for å ha med legemidler på reisen.

Les våre råd på legemiddelverket.no/kjeledyr-reise

Mangelsituasjoner for legemidler er økende. Det skyldes 
blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feil 
beregning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, 
samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale 
legemiddelmarkedet. Slike forhold er utenfor norske 
myndigheters kontroll, men Norge deltar aktivt i det  
europeiske arbeidet med tiltak som skal begrense 
legemiddelmangelen i Europa.
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Ingen sanksjonsmuligheter
Legemiddelprodusenter har plikt til å informere om alle 
tilfeller av forsyningsvikt til det norske markedet. Det 
er grunn til å tro at mangelsituasjoner for veterinære 
legemidler er underrapportert. Ved mangelsituasjoner 
kan nasjonale tiltak iverksettes. Legemiddelverket  
samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant 
annet ved å tillate salg av utenlandske pakninger. 

Legemiddelverket har fått flere spørsmål angående 
sanksjonsmuligheter når det oppstår legemiddelmangel. 
Vi har i dag ingen sanksjonsmuligheter overfor  
produsent, men Regjeringen vurderer innføring av  
overtredelsesgebyr ved manglende varsling. 

Varsler i veterinærkatalogen og legemiddelverket.no 
Legemiddelverket publiserer varsler om mangler på 
både humane og veterinære legemidler. Du finner en 
oversikt over alle aktive varsler på  
legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverket  

Varslene finner du også i Veterinærkatalogen på 
felleskatalogen.no/medisin-vet og i appen. 

Dersom det oppstår mangel på viktige legemidler, 
publiseres det også nyhetssak på legemiddelverket.no.  

Situasjonen i 2017
I 2017 fikk Legemiddelverket melding om 34 mangel-
situasjoner for veterinære legemidler. Ett tilfelle skyldtes 
tilbaketrekking på grunn av kvalitetssvikt, mens de 
resterende 33 skyldtes midlertidig leveringssvikt. 35 
veterinære legemidler ble også avregistrert. Kun ti av 
disse var markedsført i Norge, mens 25 hadde markeds-
føringstillatelse,men ble aldri markedsført. Det er et kjent 
problem at en del godkjente legemidler til dyr ikke blir 
markedsført i Norge. 

Bruk veterinærlegemidler 
Etter kaskaden (bruksforskriften §4) skal veterinær-
legemidler velges fremfor humane. For å kunne holde 
legemidlene sine på markedet er også produsentene 
avhengig av et stabilt marked. Bruk derfor tilgjengelige 
legemidler til dyr fremfor legemidler til mennesker.  
 
Når de aktuelle veterinærlegemidlene ikke selges i 
Norge, er vi positive til søknad om godkjenningsfritak 
for veterinærlegemidler fra EU/EØS-land, selv om det 
finnes tilsvarende virkestoff i legemidler til human bruk 
tilgjengelig i Norge.  

Ulovlig bruk av avhorningspasta til kalv

På reise med kjæledyr og legemidler

Legemiddelmangler - økende problem


