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LEDER

Kraftig reduktion i anvendelse af 
antibiotika er ikke foreneligt med 
sikring af dyrevelfærden
Regeringen og de øvrige af folketingets partier – bortset 
fra Liberal Alliance – har indgået forlig og vedtaget en 
handlingsplan til bekæmpelse MRSA hos husdyr. Planen 
har følgende hovedpunkter: 
•	 	Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 

2015 til 2018
•	 	Hygiejnetiltag for alle, der arbejder i svinestalde
•	 	Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
•	 	Overvågningsprogrammer for udviklingen af MRSA
•	 	Styrket forskning i smitteveje for MRSA
•	 	International indsats – herunder pres for at fremme en 

EU-antibiotikastrategi. 

Det første punkt indebærer ud over en generel reduktion 
af antibiotikaforbruget på 15 procent også en total udfas-
ning af tetracyklin. Det er Den Danske Dyrlægeforening 
stærkt kritisk over for. Dels er dette ikke i tråd med de 
anbefalinger, som fødevareminister Dan Jørgensens eget 
MRSA-ekspertpanel har givet, dels er det ikke foreneligt 
med at sikre dyrevelfærden i svinestaldene. Faktisk er svi-
nedyrlægerne bekymrede for, om de fortsat kan opret-
holde en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig standard i stal-
dene med så restriktivt en begrænsning, som forligsafta-
len medfører.

Den Danske Dyrlægeforening anerkender behovet for 
bekæmpelse af MRSA – herunder en generel nedsættelse 

af risikoen for resistensdannelse. DDD har i en årrække 
været fokuseret på at finde holdbare metoder til at ned-
sætte antibiotikaforbruget og dermed medvirke til reduk-
tion af risikoen for resistens. Sådanne metoder er fx udgi-
velse af antibiotikavejledning, bedre laboratoriediagno-
stik, brug af flere målrettede lægemidler og »Differentie-
ret gult kort«. Det sidste er en forfinelse af Fødevaremini-
steriets Gult kort-ordning, der reducerer brugen af de risi-
kobetonede midler.

Den Danske Dyrlægeforening har stået i spidsen for en 
MRSA-tænketank med deltagelse af både læger, dyrlæ-
ger, forskere, myndigheder og svineproducenter. Tænke-
tankens formål har været at finde fagligt forsvarlige meto-
der til reducere MRSA-problemet og skabe grundlaget for 
en generel reduktion af resistensbelastningen.

Danmark har i forvejen et af verdens laveste forbrug af 
antibiotika til svin, og hvis målet er at løse MRSA-proble-
met, kan det ikke ske isoleret som et rent dansk projekt. 
MRSA skal løses internationalt, for sygdomme og bakte-
rier kender ikke til landegrænser. 

Selv om alle disse elementer også mere eller mindre ind-
går i MRSA-handlingsplanen, er de blevet overskygget af 
ønsket om en arbitrær nedsættelse af antibiotikaforbruget 
på 15 procent. En beslutning, der desværre ikke har været 
veterinærfagligt begrundet.
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Agger VIN & PARKGOLF
Ungersbjerge 7    |    5683 Haarby

Kontakt Nicolai Agger på 6313 0303 for mere information

Danmarks nyeste turistattraktion

Agger VIN & PARKGOLF ligger 40 minutters kørsel fra Odense og Middelfart, 45 minutter fra Nyborg og Svendborg,  
1 time fra Kolding, Vejle og Korsør, 1,5 time fra Aarhus, Herning og Esbjerg og 2 timer fra København!

Perfekt til
 Ë Personaledag 
 Ë Familiefest 
 Ë Dagsud�ugt 
 Ë Polterabend
 Ë Teambuilding

  
Dyrlægerne Poul Toft og Christian Leth, Vestfyns Dyrlæger udtaler:

Hos Vestfyns Dyrlæger valgte vi at afholde �rmaets 
årlige personaledag hos Agger VIN & PARKGOLF sidste 
sommer, og det blev en stor succes for de 30 voksne og 
27 børn. 

Agger VIN & PARKGOLF ligger i et naturskønt område, kun 700 m 
til Helnæs Bugt og fjernt fra tra�keret område. 
3 ha vinskråninger med 4.000 vinplanter og omkranset af 3,5 ha 
græsareal med 4 japanske Parkgolf baner omgivet af høje træer 
giver alle en stor naturoplevelse med motion, leg og læring.
De skønne indendørsfaciliteter med vincafé, køkken og toiletter gør 
stedet anvendeligt hele dagen og i al slags vejr.
Vi kan varmt anbefale stedet til personaledag, teambuilding af 
personale eller til private arrangementer."

Se mere om stedet på www.aggers.info

è EUROPAS FØRSTE JAPANSKE PARKGOLF BANER
è KOMMERCIEL VINGÅRD MED CA. 4.000 VINSTOKKE
è NATURSKØNT OMRÅDE 700 M FRA HELNÆS BUGTEN




