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OVERFLØDIGT
Hvor er det dog 
belastende at høre 
om klimadepres-
sioner fra samme 
dele af erhvervs- 
og kulturlivet, der 
– skåret helt ind til 
klima-benet – er 
noget af det mest 
overflødige i den-
ne verden 

Ja, godaw do!
DET HAR ÅBENBART været både fornøjeligt og 
tankevækkende forleden hos rådgivningshuset 
Sagro. Her havde man inviteret husholdningslæ-
rerinde og debattør Trine Krebs til to øko-årsmø-
der. Det sker, som Sagro udtrykker det, i en tid, 
hvor vi alle mødes af argumenter for at begrænse 
kødforbrug; som bæredygtighed, dyrevelfærd, 
miljø, klima og dyreetik.

NOGLE AF OS er måske ved at være en smule 
trætte af al den klima-snak. Ikke at klima-debat-
ten ikke er væsentlig. Det er den. Men meget af 
debatten og mange af de, der erklærer sig særligt 
bekymrede, synes at indtage en nærmest hyste-
risk position. Igen og igen tæver mange løs på 
kødspisere og landbrugsproduktion som roden 
til alt klima-ondt i denne verden. På mødet hos 
Sagro trøstede husholdningslærerinde Trine Krebs 
dog med, at for hver vegetar, der kommer i den 
vestlige verden, kommer der ti nye kødspisere til 
i den østlige.

DET ER SÅDAN set sådan, virkeligheden er. Det 
er udgangspunktet. Ikke kødløse fællesspisninger 
på Østerbro og omegn. Det er ligegyldigt at de-
battere. Det betyder absolut ingenting for klima-
et. Nu har modeugen i København så fået en ny 
direktør. Tillykke med det. Chefen portrætteres i 
weekendens udgave af Børsen. Og her lyder det, 
at direktøren for modeugen jævnligt får en klima-
depression. Men på spørgsmålet om, hvorvidt man 
overhovedet kan forsvare at arbejde med mode, 
når man er SÅ bekymret for klimaet, lyder det: 
»Jeg kan godt lide mode, og jeg synes, mode skal 
have lov til at være her«.

JA, GODAW DO! er der muligvis en fødevareprodu-
cent eller to, der kunne tænke sig at tilføje. Natur-
ligvis er det glimrende, hvis også modebranchen, 
der i Børsen anslås at 
stå bag otte procent 
af verdens CO2-ud-
ledning, arbejder i en 
mere klimavenlig ret-
ning. Det skal den nye 
direktør da have ros for 
at sætte sig som mål. 

MEN HVOR ER  det 
dog belastende at høre 
om klimadepressioner 
fra folk med en mo-
deuge-direktørs sam-
fundsposition. Lad os 
tillade os at gætte på, 
at modedirektøren har 
flere par sko og flere sæt klimabelastende tøj end 
gennemsnittet. Både i Danmark og i udlandet. Lad 
os også gætte på, at man som modedirektør flyver 
og kører mere rundt på »inspirationsture« i verden 
end gennemsnittet. 

LAD OS UNDERSTREGE, at vi synes det er fan-
tastisk, der er en blomstrende modebranche i 
Danmark. Og at vi er kendt verden over for vores 
designfærdigheder og har en modeuge med en 
ung direktør på 36 år i spidsen. Men hvor er det 
dog belastende at høre om klimadepressioner fra 
samme dele af erhvervs- og kulturlivet, der – skå-
ret helt ind til klima-benet – er noget af det mest 
overflødige i denne verden. Ærligt talt.

Chefdyrlæge: 

Raske svin risikerer 
at gå til spilde 
på grund af  
strammere kontrol
Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger har på 
det seneste skærpet deres vurdering af gri-
ses transportegnethed i en grad, så mange 
transportegnede grise med små skavanker 
bliver aflivet.

AF MORTEN IPSEN

n Claus Heisel, chefdyrlæ-
ge i LVK Svinedyrlægerne, er 
bekymret for, om Fødevare-
styrelsens embedsdyrlæger 
på det seneste har strammet 
deres vurderinger af grises 
transportegnethed så meget, 
at raske svin bliver aflivet og 
destrueret i stedet for at blive 
brugt til mad.

- Vi hører fra landmændene 
og vognmændene, at der bli-

ver afvist og skudt flere svin i 
dag på grund af manglende 
transportegnethed. Og i min 
verden virker det som om, at 
embedsdyrlægernes krav om 
aflivning i nogle tilfælde er ba-
seret på meget milde skader 
på dyret – for eksempel meget 
begrænsede øresår, små brok, 
let halthed, m.m., hvor vi som 
besætningsdyrlæger vurderer, 
at dyret godt kunne have væ-
ret sendt afsted, siger Claus 
Heisel.

Han undrer sig over, at dyr, 
som førhen kunne transpor-
teres i en skånetransport, nu 
pludselig ikke længere accep-
teres af embedsdyrlægerne.

Samtidig hører Claus Hei-
sel, at vognmændene og land-
mændene er begyndt at få 
mange flere indskærpelser og 
politianmeldelser fra Fødeva-
restyrelsens embedsdyrlæger 
end tidligere.

- Så vi vurderer, at der må 
være strammet op på vurde-
ringen af transportegnethed. 
Og vi vil gerne i dialog med Fø-
devarestyrelsen om, hvorfor 
der er flere tilfælde (med af-
livninger, red.), når vi ikke ser, 
at dyrevelfærden er blevet rin-
gere i besætningerne, eller at 
de dyr, der bliver sendt afsted, 
er ringere end før. Tværtimod 
er landmændene endnu mere 
forsigtige nu, end de tidligere 

har været. Velfærden i besæt-
ningerne er god, og den bliver 
løbende endnu bedre.

Uholdbart
Claus Heisel mener, at situati-
onen er uholdbar. 

- Det er helt vanvittigt, at 
vurderingen af transporteg-
nethed er skærpet så meget, at 
man skyder en stribe dyr, som 
vi dyrlæger vurderer sagtens 
ville kunne transporteres og 
slagtes, fordi de har meget små 
skavanker. 

- Flere af vognmændene rea-
gerer ved for det første at blive 
bange for at tage dyr med i det 
hele taget. For det andet har 
nogle af dem nu valgt at sige, 
at de ikke medtager dyr, hvor 
der er den mindste risiko for, 
at de kan blive erklæret ueg-
nede til transport, når de er 
læsset af. 

TRANSPORTEGNETHED

n Claus Heisel, der er chefdyrlæge i LVK Svinedyrlæger, stiller spørgsmålstegn ved, om Fødevarestyrelsens vurdering af transporteg-
nethed er for stram. Her ses han ved Landsforeningen af Danske Svineproducenters generalforsamling for nylig, hvor den nye stramme 
linje fra embedsdyrlægerne også blev diskuteret.  Foto: Morten Ipsen

n 90 procent af de praktiserende svinedyrlæger i Danmark 
sendte torsdag et brev til miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen for at få ham til at skride ind over for det, de 
mener er en uholdbar stramning af vurderingen af grises trans-
portegnethed fra Fødevarestyrelsens side. Her ses Effektivt 
Landbrug 31. januar.
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NY PAKKE: 
AUTOTRAC
UNIVER SAL 300

AUTOMATISERET STYRING
FOR BLANDEDE 
MASKINPARKER
 

Godkendt til over 600 modeller fra
John Deere og andre mærker.

SÆR TILBUD 

63.5 0 0  K R 
 

(inkl. installering og  
alle nødvendige dele)*

D I N E  F O R D E L E 
 

 – Førsteklasses styresystem til en meget 
attraktiv fast pris

 – Markant stigning i produktiviteten
 – Besparelser på brændstof, 

gødningsstoffer og kemikalier
 – Præcisionsarbejde, også ved lav 

sigtbarhed
 – Føreren oplever mindre stress

 
O P G R A D E R I N G E R 
(E K S T R AU D S T Y R ) 

 – SF1 til SF3: Kr. 14.850 + årligt 
abonnement

 – SF3 til RTK: Kr. 26.750 + årligt 
abonnement

Gen4 4240 skærm  
med AutoTrac 
aktivering

StarFire 6000 – SF1

37
83

* Kun hos deltagende John Deere forhandlere fra 1. februar 2019 til og med 31. juli 2019. Hør nærmere hos din forhandler.
   Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og retten til at tilbagetrække eller forlænge kampagnen.

AutoTrac 
Universal 300 
styresæt

- Resultatet er, at vi oplever 
flere og flere grise, der bliver 
skudt ude i besætningerne i 
stedet for at blive slagtet. 

Claus Heisel mener derud-
over, at embedsdyrlægernes 
vurdering er forskellig fra slag-
teri til slagteri. Det betyder, at 
dyrlægerne på nogle slagterier 
godkender slagtesvin, som på 
andre slagterier ville være ble-
vet skudt. 

- Vi praktiserende dyrlæger 
vil gerne i dialog med Føde-
varestyrelsen omkring, hvad vi 
kan gøre for at få det her til at 
fungere. Der er brug for bedre 
kalibrering. Hvad kan slagtes, 
og hvad kan eksporteres ved 
30 kg?

Frygter flere 
anmeldelser
Ifølge Claus Heisel stram-
mede embedsdyrlægerne 
deres vurdering af slagtesvin 
og søer allerede for et års tid 
siden, mens vurderingen af 
smågrisene til eksport fra 
samlestaldene og direkte fra 
besætningerne tilsyneladende 
har været strammet op siden 
årsskiftet.

- Derfor frygter vi, at der nu 
kommer endnu flere indskær-
pelser og politianmeldelser.

Fødevarestyrelsens veteri-
nærchef Per Henriksen udtalte 
i onsdags i Effektivt Landbrug, 
at de regler, der ligger til grund 
for embedsdyrlægernes vur-
dering af dyrenes transporteg-
nethed, ikke er ændret. 

Det er Claus Heisel enig i.
- Mig bekendt er der ikke 

kommet nye regler. Men vi 
har den oplevelse, at de bli-
ver tolket strammere. Så selv 
om landmændene er meget 
omhyggelige med at prøve at 
finde ud af, hvilke dyr, de kan 
sende, og hvilke, de ikke kan 
sende, så ser vi alligevel, at der 
kommer flere sager på det.

Tag fotos
Er det din vurdering, at den 
skærpede praksis, som I mener, 
at der er, er i strid med EU-reg-
lerne?

- Det kan jeg ikke vurdere. 
Men jeg kender det transport-
direktiv, der ligger til grund for 
de danske regler. Og når man 
læser det, så virker det som 
om, at man har en meget, me-

get stram tolkning af reglerne 
her i Danmark. 

- Og vi oplever som sagt flere 
og flere tilfælde, hvor der kom-
mer sager og indskærpelser på 
nogle ting, som vi ikke før har 
set. Der er væsentligt flere på 
slagtesvin, slagtesøer, og nu 
også begyndende på smågrise 
til eksport.

Claus Heisel foreslår at em-
bedsdyrlægerne og praktise-
rende dyrlæger tager billeder 
af gråzonetilfælde, og efter-
følgende tager dialogen om, 
hvad der er ok, og hvad der 
ikke er ok.

Brev til minister
Desuden har en gruppe af 
praktiserende dyrlægeprak-
sisser, der repræsenterer cirka 
90 procent af sundhedsrådgiv-
ningerne på de danske svine-
bedrifter, skrevet et åbent brev 
til miljø- og fødevareminister 
Jakob Ellemann-Jensen (V) for 
at gøre ham opmærksom på 
problemerne (Effektivt Land-
brug 31. januar).

- Vi har brug for en dialog 
for at få en klar præcisering af, 
hvad der er på den ene side af 
stregen, og hvad der er på den 
anden side af stregen.  For det 

er også svært for vi dyrlæger at 
vurdere, hvis ikke vi har meget 
klare retningslinjer fra Føde-
varestyrelsens side.

Claus Heisel tilføjer:
- Fødevarestyrelsen mener, 

at de har deres på det tørre 
med en stram vurdering. Og 
det er det, vi stiller spørgs-
målstegn ved, uden at jeg kan 
gøre mig til juridisk dommer 
over det, for det har jeg ikke 
baggrund for. 

- Vi kan bare se, at det har 
ændret sig voldsomt, og at der 
nu er en risiko for, at vi alle 
sammen tager det forsigtige 

standpunkt og skyder dyr, der 
rent faktisk kunne have været 
sendt til slagtning.

Uden for diskussion
Chefdyrlægen bakker op om, 
at reglerne skal overholdes. 

- De dyr, der ikke er trans-
portegnet, må selvfølgelig ikke 
transporteres, understreger 
han.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

- Vi vil gerne i dialog med 
Fødevarestyrelsen om, hvorfor 
der er flere tilfælde (med afliv-
ninger, red.), når vi ikke ser, at 
dyrevelfærden er blevet  
ringere 
CLAUS HEISEL, CHEFDYRLÆGE,  
LVK SVINEDYRLÆGER

n Flere vognmænd reagerer på stramningerne ved at undlade at 
tage dyr med, hvor der er den mindste risiko for, at embedsdyr-
lægen kan erklære dem for uegnede til transport, fortæller Claus 
Heisel.  Arkivfoto


