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Vejledning for fodervirksomheder om adgang til nyt 
VetStat 

Som fodervirksomhed kan du have behov for at have adgang til nyt VetStat, såfremt 

du sælger foder iblandet fodertilsætningsstoffer eller foderlægemidler. I nyt VetStat 

kan du både indberette oplysninger om udleveringer af førnævnte, men det er også 

her du i forbindelse med ekspedering af recepter på lægemidler til dyr kan tjekke dyr-

lægers ordinationsret. Oplysninger om dyrlægers ordinationsret har tidligere kunnet 

fremsøges via VetReg, men i juni 2021 bliver VetReg sammenlagt med et nyt og mo-

derniseret VetStat, som er den danske veterinære medicindatabase. Det betyder, at 

oplysninger om dyrlægers ordinationsret fra og med den 14. juni 2021 skal fremsøges 

via det nye VetStat. 

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig der arbejder på en fodervirksomhed, 

og som i forbindelse med dit arbejde har behov for at have adgang til ovennævnte 

funktioner og oplysninger. Bemærk at denne vejledning er udarbejdet før det nye 

VetStat er færdigudviklet, og der kan derfor være foretaget efterfølgende justeringer i 

designet, hvorfor de anvendte billeder kan afvige fra det du ser i VetStat.  

Hvordan logger jeg på VetStat? 

Alle danske og europæiske statsborgere vil i det nye VetStat kunne logge på ved brug 

af NemLog-in eller eID (europæisk Nem Login). Du logger på VetStat via dette link: 

https://vetstat.fvst.dk/. Når du skal have adgang til VetStat på vegne af en fodervirk-

somhed skal du logge ind med NemID medarbejdersignatur. For at kunne anvende 

NemID medarbejdersignatur skal virksomheden først indgå en aftale med Nets. 

Hvordan man indgår en aftale med Nets og hvordan man bestiller en NemID medar-

bejdersignatur kan du læse mere om her: https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8snin-

ger/nemid/medarbejdersignatur.  

Når du første gang logger på VetStat ved brug af din NemID medarbejdersignatur vil 

du kun have adgang til en afgrænset mængde informationer og funktioner. For at 

kunne få adgang til de oplysninger der er relevante for fodervirksomheder, f.eks. at 

fremsøge en dyrlægers ordinationsret ved salg af foderlægemidler, skal du først sende 

Fødevarestyrelsen en anmodning om tildeling af brugerrolle. Du kan læse mere ne-

denfor under afsnittet ”Rolleanmodning i VetStat”. 

Rolleanmodning i VetStat 

VetStat indeholder mange informationer og funktioner, og hvilke funktioner du har 

adgang til afhænger af, hvilken brugerrolle du er tildelt som bruger af VetStat. Alle 

danske og europæiske statsborgere vil i det nye VetStat kunne logge ind ved brug af 

NemLog-in eller eID (europæisk Nem Login), og her vil borgeren med det samme 

kunne tilgå begrænsede oplysninger om salg af veterinære lægemidler. Er du der-

imod ansat i en fodervirksomhed, og ønsker at kunne tilgå detaljerede oplysninger 

om virksomhedens salg af lægemidler og fodertilsætningsstoffer, indberette oplysnin-

ger om salg af foderlægemidler og fodertilsætningsstoffer samt have mulighed for at 

slå dyrlægers ordinationsret op i forbindelse med ekspedering af recepter, så skal du 

først sende en rolleanmodning til Fødevarestyrelsen.  

https://vetstat.fvst.dk/
https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur
https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur
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For at kunne sende en rolleanmodning skal du være logget ind i VetStat med en Ne-

mID medarbejdersignatur. Du har herefter mulighed for at tilgå skærmbilledet ’An-

mod om adgang’, hvor der kan anmodes om forskellige brugerroller i VetStat. Du skal 

herefter udfylde oplysninger om e-mail, telefonnummer, hvilken rolle du ønsker (’fo-

dervirksomhed, tilsætningsstof’ eller ’fodervirksomhed, lægemiddel’) samt formålet 

med rolleanmodningen. Derefter kan du indsende din anmodning som behandles af 

Fødevarestyrelsen hurtigst muligt. Er du ansat i en fodervirksomhed som både sælger 

foder iblandet fodertilsætningsstoffer og foderlægemidler skal du anmode om begge 

brugerroller.  

 

Hvordan tjekker jeg en dyrlæges ordinationsret? 

Når du i forbindelse med ekspedering af recepter på lægemidler til dyr skal tjekke en 

dyrlæges ordinationsret skal du først og fremmest sikre dig, at du er logget ind i Vet-

Stat via din NemID medarbejdersignatur, og at du har fået tildelt rollen som ’foder-

virksomhed, lægemiddel’ (se mere herom i afsnit ”Rolleanmodning i VetStat”).  Der-

efter kan du tilgå skærmbilledet ’Dyrlægeoplysninger’, hvor du har mulighed for at 
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indtaste autorisationsnummeret på den dyrlæge du ønsker at kende ordinationsret-

ten på. 

 

Hvordan ser jeg virksomhedens indberetninger af foderlægemidler eller 

fodertilsætningsstoffer? 

Når du er logget ind i VetStat via din NemID medarbejdersignatur, og du har fået til-

delt rollen som ’fodervirksomhed, lægemiddel’ eller ’fodervirksomhed, tilsætnings-

stof’ (se mere herom i afsnit ’Rolleanmodning i VetStat’), så har du mulighed for at 

tilgå oplysninger om virksomhedens salg af foderlægemidler eller -tilsætningsstoffer. 

Du finder disse oplysninger ved at vælge ’Indberetninger’ i topmenuen.  
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Du kan også foretage indberetninger fra Virk.dk 

Ønsker du at foretage indberetninger til VetStat direkte fra Virk.dk, så vil det også 

være muligt at gøre det via disse to indberetningsløsninger, der leder dig ind i Vet-

Stat: 

 Fodervirksomhed - Indberetning af udleveret foderlægemidler | Fødevaresty-

relsen 

 Fodervirksomhed - Indberetning af udleveret fodertilsætningsstoffer | Føde-

varestyrelsen 

 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 eller via 

kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via VetStat. 

 


