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Emne: Hvad betyder Dan Jørgensens 5-punkts MRSA-plan for gæster i stalden?

 

Kære landmænd med grise og kontaktpersoner i foreningerne

 

Som I sikkert er bekendt med, har fødevareminister Dan Jørgensen i dag offentliggjort en 5-punktsplan til, 
som han kalder det, ’inddæmning af svine-MRSA til staldene’. Se evt. de fem punkter her.

Det er en plan, vi i Landbrug & Fødevarer tager vel imod, og for vores faglige eksperter på området er de 
fem punkter heller ikke ’nyt stof’. Der har været, og er fortsat, tæt dialog mellem os og myndighederne om 
god håndtering af MRSA.

Men hvad betyder det for alle jer, der har gæster i stalden? Skal I gøre noget anderledes i dag i forhold til i 
går? Svaret er ’Nej, som udgangspunkt ændrer Dan Jørgensens 5-punkts-plan ikke ved, hvordan I 
skal agere. Overtrækstøj og håndvask er stadig svaret.’

Vi har tidligere linket til vores vejledning til gæster i stalden og gør det igen her J Vær dog obs på, at denne 
vejledning er en generel vejledning til gæster på alle typer gårde, hvorfor der står evt. i forbindelse med at 
tage overtrækssko og -dragter på.

For at undgå enhver tvivl – overtrækssko, dragter og håndvask ER obligatorisk i forbindelse med besøg i en 
svinestald – laver vi nu en utvetydig variant til gæster i stalde med grise. Hold øje med posten, der er en 
lamineret udgave i A3-format på vej til jer. Lige til at hænge op.

Endelig, som altid, ring eller skriv til os, hvis I er i tvivl om noget i forbindelse med gæster i stalden.
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Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport 
på 155 milliarder kroner årligt og med 183.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste 
eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en 
stærk placering i Danmark og globalt. 
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