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DEADLINE
For der går mere 
og mere »politik i 
den«, jo tættere vi 
kommer på valgets 
absolutte deadline 

Må vi få 
det valg, tak

SIDST VI HAVDE valg til Folketinget var den 18. 
juni 2015. Det næste folketingsvalg skal derfor 
holdes senest den 17. juni i år. Men statsministe-
ren kan når som helst inden da udskrive valg. Lad 
os håbe, det snart sker. For der går mere og mere 
»politik i den«, jo tættere vi kommer på valgets 
absolutte deadline.

PÅ PESTICIDOMRÅDET HAR vi allerede set, hvad 
det betyder. Sprøjtestop i nærheden af drikke-
vandsboringer, de såkaldte BNBO’er. Først ville 
miljø- og fødevareministeren ikke forbyde. Så ville 
han alligevel. Presset som han er til at levere alt, 
hvad der kan krybe og gå af »grønne stemmer« til 
valget. Det samme gælder stort set alt, hvad der 
har med miljø, klima og dyr at gøre. 

MAN HAR NÆSTEN fornemmelsen af, at politi-
kerne siger »til helvede med fagligheden«. Bare 
der er stemmer at fiske i det rørte klima-, miljø- 
og stemmehav. Sprøjteforbuddet er et klokke-
klart bevis på, at faglighed er en ligegyldig ting i 
beslutningsprocessen i tidens politik. Ministeren 
glimrer således ved ikke at kunne komme på ét 
eneste fagligt belæg for sprøjtestoppet. »Det her 
er politik. Det er politik og følelser. Det er en rea-
litet i hverdagen på det her felt«, erkendte Erling 
Bonnesen, miljø- og fødevareordfører i Venstre, på 
dagen for sprøjteforbuddet den 11. januar.

NU STRAMMES SKRUEN så også over for dyre-
transporter. Fra årsskiftet er der ifølge branche-
folk indført en helt ny praksis fra kontrollanternes 
side. Tilsyneladende dikteret fra embedsværk og 
politikere. Sidstnævn-
te har også på dette 
område et stort behov 
for at signalere hand-
lekraft. Og helt uden 
at orientere transport-
branchen og husdyr-
producenterne om en 
ny praksis udpeges nu 
markant flere dyr som 
ikke-egnede til transport. Dyrene pilles ud og slås 
ihjel. Og politianmeldelserne flyder i en lind strøm, 
forlyder det. Danske Svineproducenter taler om et 
veritabelt blodbad.

TILSYNELADENDE KAN INGEN i branchen rigtigt 
forstå, hvad der sker. Andet end at det er poli-
tik. Vi erfarer, at dyrlæger i kontrollantkredse er 
voldsomt påvirkede af situationen. Men også de 
er under pres. For de skal også levere, hvis de vil 
beholde deres job. Ligesom politikerne skal levere, 
hvis de vil beholde deres. Og midt i dette uværdige 
spændingsfelt af politik, pres og betydeligt fravær 
af faglighed befinder transportører, landmænd og 
dyr sig så. Vi tænker, muligvis ligesom mange an-
dre i landbrugssektoren, »Hvad bliver det næste«? 
Og håber på et snarligt valg. For det her er både 
uhensigtsmæssigt og uværdigt for alle involverede 
parter. Der er muligvis også ting i ovenstående 
politiske initiativer og stramninger, der end ikke 
er lovlige i en europæisk kontekst. 

Svinedyrlæger 
vil have minister 
på banen efter 
politianmeldelser
Svin, der tidligere kunne transporteres uden proble-
mer, har siden 1. januar udløst »et hav af politianmel-
delser«, konstaterer dyrlæger. De vil have miljø- og 
fødevareministeren til at skride ind.

n En gruppe af dyrlæger, som re-
præsenterer mindst 90 procent af 
Danmarks praktiserende svinedyr-
læger, sendte i går et åbent brev til 
miljø- og fødevareminister Jakob El-
lemann-Jensen (V) for at få ham til at 
skride ind over for det, som de opfat-
ter som en ny, strammere praksis, når 
Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger 
kontrollerer transportegnetheden af 
grise til eksport.

- Vi skriver til dig for at henlede din 
opmærksomhed på det urimelige i 
den aktuelle skærpelse i Fødevaresty-
relsens vurdering af transportegnet-
hed af grise til eksport, og appellerer 
til, at du skrider til handling for at få 
genindført faglig rimelighed i vurde-
ringen i henhold til de gældende reg-
ler, der os bekendt ikke er ændrede, 
skriver dyrlægerne i brevet.

Problemet er ifølge dyrlægerne, 
at svin, der indtil 1. januar uden 
problemer kunne transporteres, nu 
pludselig udløser »et hav af politian-
meldelser«. 

- Det øger imidlertid ikke velfær-
den for grisene. Under den skærpede 
praksis er fagligheden og rimelighe-
den helt fraværende, og vi mener 
hverken at grisene, landmændene, 
dyrlægerne – eller du som ansvarlig 
minister – kan være tjent med den 
måde, som kontrollen foregår på lige 
nu, skriver dyrlægerne til Jakob Elle-
mann-Jensen.

Rigid kontrol
Dyrlægerne fastslår, at de hverken 

etisk eller dyrevelfærdsmæssigt kan 
»stå inde for den rigide kontrol, der 
foregår lige nu«. 

- Vi er havnet i en situation, hvor 
landmanden efter levering af grise 
går derhjemme og er rystende nervøs 
for en anmeldelse til trods for god 
faglig vurdering af grisene ved afsen-
delsen. Derfor dette opråb.

Eksempler på sager, hvor grise på 
det seneste er blevet vurderet ik-
ke-transportegnede, er blandt andet 
grise med mindre navlebrok, små sår 
på hale og mildere grader af øresår 
og øresut. 

- Her er de kontrollerende dyrlæ-
gers helhedsvurdering nu sat ud af 
kraft, og der sker prompte anmel-
delse af landmanden, konstaterer 
dyrlægerne, og konstaterer:

- Landmænd og praktiserende svi-
nedyrlæger har for tiden fuldstændig 
mistet troen på, at grise med småska-
vanker kan sendes til enten slagteriet 
eller eksport, uden at hammeren fal-
der over samme typer småskavanker.

Urimeligt
Konsekvensen er angiveligt, at et 
stort antal raske grise for nuværende 
aflives og sendes til destruktion helt 
uden dyrlægefagligt belæg.

- Vi har eksempler på grise, som 
vi ville vurdere som transportegne-
de, men hvor vognmanden ikke vil 
transportere disse, da de er bange 
for den urimelige statskontrol, der 
lægges for dagen på slagterierne og 
ved samlestaldene.

Fødevarestyrelsens dyrlæger fore-
tager kontrol af transportegnethed af 
grise i tre situationer:

1) Vurdering ved læsning hos en 
landmand, hvorefter grisene eks-
porteres direkte. 2) Vurdering ved 
aflæsning på en samlestald, hvorefter 
grisene eksporteres. 3) Vurdering af 
slagtedyr ved aflæsning på et dansk 
slagteri.

For alle tre kategorier oplever de 
praktiserende dyrlæger stramninger 
i vurderingen af egnethed til trans-
port. Siden nytår er der dog især sket 
stramninger i vurderingen af grise 
til eksport (1+2), mener dyrlægerne.

- Det er problematisk, idet vi må 
påpege, at vurdering af egnethed til 
transport hidtil har været – og fortsat 
bør være – den samme uanset desti-
nationen.

Problematisk
Dyrlægerne bakker op om Danske 
Svineproducenters opfordring til, at 
ministeren – gerne sammen med Fol-
ketingets miljø- og fødevareudvalg 
– besøger en besætning eller en sam-
lestald for at se, hvilke småskavanker, 
der fører til aflivning.

- Lad os få dialogen tilbage, og lad 
os få en rimelig vurdering af både 
slagtedyr og 30 kg’s grise, der slagtes 
eller eksporteres, lyder det fra dyr-
lægerne.

De understreger, at dyr selvfølgelig 
ikke må lide overlast under transport. 
Men det er problematisk, at sanktio-
nerne mod landmænd og vognmænd 
er lige hårde, uanset om der er tale 
om en ridse i øret eller et brækket 
ben, påpeger de.

mip

n Gruppen af dyrlæger har sendt følgende til ministeren som billedeksempler på halebid, som af embedsdyrlægen blev 
vurderet som »voldsomme halebid«, og som førte til politianmeldelser og aflivning.


