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 udfasning 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 svinedyrlægerne bekymrede for, om de fortsat kan opretholde en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig standard i staldene med så restriktivt en begrænsning, som forligsaftalen 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 nedsætte antibiotikaforbruget og dermed medvirke til reduktion af risikoen for resistens. Sådanne metoder er fx udgivelse af antibiotikavejledning, bedre laboratoriediagnostik, brug af flere målrettede lægemidler og »Differentieret gult kort«. Det sidste er en forfinelse af Fødevareministeriets Gult kort-ordning, der reducerer brugen af de risikobetonede midler.
Den Danske Dyrlægeforening har stået i spidsen for en
MRSA-tænketank med deltagelse af både læger, dyrlæger, forskere, myndigheder og svineproducenter. Tænketankens formål har været at finde fagligt forsvarlige metoder 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-problemet, kan det ikke ske isoleret som et rent dansk projekt.
MRSA skal løses internationalt, for sygdomme og bakterier kender ikke til landegrænser.
Selv om alle disse elementer også mere eller mindre indgår 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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