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Der var rekordmange deltagere ved årets møde for  
svineproducenter hos VKST, hvor tendensen er,  

at flere og flere medarbejdere i branchen deltager.

Transport- 
vilkår  

vækker  
frustration

Skærpede transportvilkår og stramninger 
i gult kort-grænsen er højaktuelle emner 
i branchen. Chefdyrlæge Claus Heisel fik 
sat fokus på emnerne, da VKST i sidste uge 
samlede godt 250 producenter og ansatte i 
svineproduktionen.

TRANSPORTEGNETHED

AF CAMILLA BØNLØKKE

Chefdyrlæge Claus Hei-
sel, LVK fik taletid til at 

indvie de fremmødte om sta-
tus på den aktuelle sag vedrø-
rende transportegnethed, da 
VKST tirsdag holdt årsmøde 
for svineproducenter i Sorø, 
hvor godt 250 producenter og 
medarbejdere deltog.

- Vi er mange, der har op-
levet en stor frustration her i 
2018 og igen i starten her af 
2019. Det, vi oplevede man-
ge steder, det var, at de grise 
I sendte afsted til slagtning 
i første omgang, de fik dels 
forskellige vurderinger rundt 
omkring fra embedsdyrlæ-
gerne, og dels oplevede vi en 
stramning af den måde, man 
ligesom vurderer det der bliver 
sendt afsted på. Det har givet 
anledning til stor frustration.

- Det har givet anledning til, 
at vi – jeg tror, det er os alle 
sammen – producenter, prak-
tiserende dyrlæger og vogn-
mænd, mener, at der er behov 
for en diskussion af den her 
transportegnethed og mener, 
at der er behov for at få præ-
ciseret, hvordan det her skal 
fungere. Der er også behov for 
at få en kalibrering af, hvad 
vi kan sende afsted og hvad 
vi ikke kan sende afsted. Det 
har mange af os været meget i 
tvivl om. Og så har vi set nogle 
regionale forskelle, påpegede 
Claus Heisel, der bemærkede 
at de i Nordjylland har oplevet 
nogle meget stramme regler, 
mens man andre steder i lan-
det har kunnet slippe afsted 

med at levere dyrene, ligesom 
de plejede at gøre.

Ifølge dyrlægen er der lige-
ledes oplevet stramninger i 
samlestalde med eksportgri-
sene, hvor der er lavet nogle 
væsentligt skrappere retnings-
linjer, hvor alt skal sanktione-
res, hvilket vil sige, at der skal 
laves en rapport på alle grise der 
kommer frem til samlestaldene.

Svaret fra ministeren
- Vi praktiserende dyrlæger 
har holdt et møde, hvor vi 
blev enige om, at der er be-
hov for at få gjort noget ved 
det her. Vi lavede så det her 
åbne brev til ministeren, som 
I måske har set omtalt i pres-

sen. Vi har også fået et svar fra 
ministeren, og det er ikke så 
opløftende, men måske heller 
ikke så overraskende. Men han 
(ministeren, red.) gentager, at 
der ikke er nogen ændring af 
reglerne – og det er vi sådan 
set også meget enige i, der er 
ingen ændring af reglerne. 
Men han siger også, at der in-
gen ændringer er i den måde, 
hvorpå embedsdyrlæger for-
tolker tingene på, og det er jo 
så det, vi ikke er enige i, for det 
er jo det, som vi har oplevet, 
understregede Claus Heisel.

Det, der nu er sket, er imid-
lertid mere positivt. Fødevare-
styrelsen har nu inviteret til et 
møde, hvor de praktiserende 
dyrlæger kan møde op.

- Det, vi så håber på, det er, 
at vi så kan få en god dialog 
om, hvordan det her så skal 
fungere fremadrettet, og hvad 
det egentlig er for nogle ret-
ningslinjer, der gælder. For 
det er vi da lidt i tvivl om, på-
pegede Claus Heisel, der un-

derstregede, at der i hvert fald 
ikke skal herske tvivl om, at 
de praktiserende dyrlæger og 
andre organisationer, gør alt, 
hvad de kan, for at fastholde 
og fortsætte den faglige dialog, 
så det forhåbentlig bliver mu-
ligt igen at få sendt de grise af-
sted, som har nogle skavanker.

- Det kan ikke være rigtigt, 
at grise med bitte små sår eller 
en gris med en brok, der i øv-
rigt er en trivelig gris, ikke kan 
blive sendt til slagtning, fordi 
ingen tør sende dem afsted. 
Så den dialog den fortsætter, 
understregede dyrlægen.

Veterinærforliget
Claus Heisel benyttede samti-
dig lejligheden til kort at sige 
et par ord om veterinærforli-
get. – Ikke fordi det er nyt, men 
der er kommet udmøntning 
af nogle ting, og der har været 
diskussion om, hvorvidt der 
skulle være mulighed for færre 
minimumsbesøg af dyrlægen i 
besætningerne. 

- Det er sådan nu, at reglerne 
er ændret, sådan så der ikke 
længere er nogle særlige regler 
i forhold til flokmedicinering 
udover, at hvis man har det, 
der hedder tilvalgsmodul, 
som de fleste har, så er det 
sådan, at seks besøg om året 
er minimum i slagtesvinebe-
sætninger, hvis man vil have 
medicin tilgængeligt i hele 
ordinationsperioden, og det 
er uanset, om det er vand-, 
foder- eller injektionsmedi-
cin. Og i sobesætninger er det 
ni årlige besøg fremadrettet, 
hvor I også har medicinen til-
gængelig.

Claus Heisel opfordrede 
producenter til at tale med 
besætningsdyrlægen om mu-
lighederne, nu hvor der er lidt 
ændrede regler.

Ventetid og lettelser
En anden ting, der desværre 
lader vente på sig, er den re-
gistreringslettelse, som produ-
centerne er blevet lovet med 
hensyn til registrering på pat-
tegrise og de fravænnede gri-
se, hvor vi ellers skulle slippe 
for daglige registreringer.

- Det lader vente på sig, og 
det gør det, fordi der skal et nyt 
VetStat til, og sådan noget ta-
ger tid i det offentlige system. 
Men selvfølgelig håber vi, at 
det kommer på et tidspunkt 
– også inden der kommer et 
nyt veterinærforlig, lød det 
fra dyrlægen, der påpegede, 
at der også er sket nogle andre 
lettelser.

Blandt andet er den logbog, 
som dyrlæger og producenter 
skulle skrive under på,  bort-
faldet, ligeledes er de katego-
rier, hvor besætningerne var 
inddelt i almindelig rådgiv-
ning, ekstra rådgivning eller 
skærpet rådgivning, også bort-
faldet. 

Nye gult kort regler
Desuden gjorde dyrlægen op-
mærksom på, at der nu pr. 1. 
marts træder nye regler i kraft 
i forhold til gult kort-grænsen.

- Endnu engang er der skåret 
en bid af salamien, og vi skal 
gøre endnu mere ud af at bru-
ge mindre medicin. Det synes 
jeg også, at I gør et kanon flot 
arbejde for derude, og der er 
virkelig skåret ned. Men jeg 
synes også bare, at vi virkelig 
skal sige til myndighederne 
her, at nu på I godt lige lempe 
foden på speederen lidt med, 
at vi får spegepølsen skåret 
fuldstændig i stykker. For vi 
skal også holde op med at bru-
ge zink, så vi skal altså stadig 
have muligheden for at bruge 
noget medicin.

- Jeg skal da også love for, at 
der er nogen, der begynder at 
have det svært med at få be-
handlet og få behandlet rig-
tigt, lød det fra Claus Heisel, 
der bemærkede, at vi faktisk 
har fået skåret de her gult 
kort-grænser ned med 35-40 
procent på seks år.

Afslutningsvist opfordrede 
dyrlægen producenterne til, 
at de husker at få sat de rigtige 
antal dyr ind i CHR-registeret, 
når der bliver lavet gødnings-
regnskab en gang om året. El-
lers ryger man ud med fejltal i 
forhold til gult kort, hvorefter 
der bliver en masse, der skal 
rettes op på.
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Dyrlæge Claus Heisel, LVK,  
fik taletid til at sige et par ord 
om status på den aktuelle sag 
vedrørende transportegnethed, 
da VKST i sidste uge holdt 
årsmøde for svineproducenter. 
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