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Lempelse af medicingrænse 
trækkes i langdrag
Fødevarestyrelsen har 
accepteret, at lempe 
grænsen for medi-
cinering af kalve fra 
1,2 ADD til 2,0 ADD. 
Men ændringen er 
ikke trådt i kraft, og 
chefdyrlæge kritiserer 
myndighederne for at 
trække lempelsen i 
langdrag. 

AF JENS MATHIASEN 

Dansk Kvæg lykkedes 
sidste år med at få for-

handlet en lempelse af medi-
cineringsgrænserne for store 
kalvebesætninger igennem. 
Fødevarestyrelsen acceptere-
de at løse problematikken og 
lempe medicingrænsen for 
store kalvebesætninger fra 1,2 
ADD til 2,0 ADD (average dai-
ly dose).

Men nu ser det ud til, at 
selve implementeringen af 

ændringen bliver trukket i 
langdrag.

- Det er stærkt beklageligt, 
at myndighederne på grund 
af den verserende MRSA-de-
bat og debatten om medicin-

forbrug i svinebesætningerne 
ikke har villet effektuere æn-
dringen endnu. 

- Ja, faktisk kan man blive 
helt bekymret for, om det i 
det hele taget kommer, sagde 

chefdyrlæge Kenneth Krogh, 
ved LVK-årsmødet Horsens i 
går.

Mangel på fornuft
Chefdyrlægen vurderer, at 
MRSA-debatten får politiker-
ne til at træde på bremsen. 
Ændringen kan ellers gen-
nemføres af fødevareminister 
Dan Jørgensen.  

- Det er dybt frustrerende og 
ulogisk, at vi endnu ikke har 
set, at ændringen er ført ud i 
livet. Det er ikke forkert at sige, 
at der er gået »MRSA-debat i 
den«, selvom det rent fagligt er 
en helt anden diskussion, ud-
dyber Kenneth Krogh overfor 
Effektivt Landbrug.

Ifølge chefdyrlægen har æn-
dringen i praksis ingen risiko 
for at skabe øget resistens.

- Husk på, at til sammenlig-
ning så er der i svineproduk-
tionen ADD-grænser på over 
10. Ved at løfte grænsen fra 
1,2 til 2,0 ADD for slagtekalve 
sikrer man bedre muligheder 
for at kunne behandle kalvene 

korrekt i forhold til det behov, 
der er i besætningen. 

- Det faktum at slagtekalve-
producenter samler kalve fra 
mange forskellige besætnin-
ger øger sygdomsfrekvensen, 
og der er behov for flere be-
handlinger for at opretholde 
sundheden og at holde døde-
ligheden i besætningen lav, 
siger han og tilføjer, at han 
håber, at myndighederne 
snart kommer på banen og får 
gennemført ændringen.

Lang kamp 
LVK har mange gange gjort Fø-
devarestyrelsen opmærksom 
på, at en grænse for medicin-
forbrug på 1,2 ADD er urimelig 
lavt for slagtekalveproducen-
terne, hvor der sammenblan-
des kalve fra flere besætninger.

I forbindelse med ændrin-
gerne har myndighederne 
defineret store besætninger 
som kalvebesætninger med 
over 100 kalve. 

- Det betyder, at store mal-
kekvægsbesætninger også 
falder ind under de lempede 
medicingrænser, siger Ken-
neth Krogh. 
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Til trods for et løfte 
om, at problematikken 
med medicinerings-
grænser for slagtekalve 
ville blive løst inden 
jul, så er der fortsat 
intet sket. L&F, Kvæg, 
presser på for at få en 
løsning.

AF JENS MATHIASEN 

L&F, Kvæg, blev stillet i 
udsigt, at de lave medi-

cineringsgrænser for slagte-
kalve ville blive lempet inde 
jul.  

- Fødevareminister Dan 
Jørgensen var parat til at løse 
den her udfordring for os. Der-
udover er Fødevarestyrelsen 
kommet med et oplæg, og vi 
blev lovet, at problematikken 
ville være løst inden jul. Alli-
gevel er sagen ikke kommet 
videre, og det er selvfølgelig 
dybt frustrerende, siger Pe-
der Philipp, formand for L&F, 
Kvæg.

Hvem sylter sagen? 
Han forsikrer, at L&F, Kvæg, 

arbejder benhårdt for at få en 
løsning igennem.

- Men for at tingene kan 
lykkes, så kræver det at der 
udarbejdes en ny bekendt-
gørelse, og at ministeren vil 
godkende og skrive den under. 
Men hvornår det sker kan jeg 
desværre ikke love. 

- Hver eneste gang vi hen-
vender os, så får vi forskellige 

svar på, hvor sagen er henne, 
og hvor langt man er kommet. 
Om det er departementet, sty-
relsen eller ministeren, der 
trækker sagen i langdrag - det 
er svært at afgøre. Men Dan 
Jørgensen har hovedansvaret 
som minister på området, si-
ger Peder Philipp. 
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Bolden ligger  
hos Dan Jørgensen

- Det er dybt frustrerende, at der ikke er en løsning endnu. Men vi 
arbejder benhårdt på en løsning. (Arkivfoto)  

Chefdyrlæge Kenneth Krogh frygter, at de nye lempelser af medicingrænsen hos slagtekalve måske alli-
gevel ikke bliver til virkelighed. (Foto: Jens Mathiasen) 
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