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DEBAT – KOMMENTAR

Professor, dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, 
Nødebo, 3480 Fredensborg, skriver:

Kære Dan Jørgensen! Dit valg til Fødeva-
reminister vakte vel ikke just begejstring i 
Landbruget. Din indstilling til dyrs velfærd 
og dit engagement heri er velkendt, og 
deles af mange danskere. Vi har fået 
noget, der hedder »produktionsdyr«, som 
har den fælles skæbne, at skulle undgælde 
med deres liv for vores skyld. Det er en 
kendsgerning, at verdensmarkedet har et 
behov for forskellige animalske produkter, 
og det er ligeledes en kendsgerning, at 
hvis produktionen flyttes fra Danmark, 
bliver dyrenes levevilkår dårligere. Derfor 
står du med et dilemma. Udsendelsen på 
DR1, 23/1 Det store Svinerige var nok en 
chokerede oplevelse for mange (hvilket 
også var meningen), og der var megen 
fokus på netop de områder, du senere har 
nævnt: Kastration, halekupering og at der 
dør 25 000 grise om dagen. Udsendelsen 
nævnte, at 75 % af antibiotikaforbruget 
anvendes i svineproduktionen, men ikke 
til hvad? Vi hørte lidt om diarre og bylder, 
men ellers ingen detaljer. Der blev kom-
menteret af en direktør, en forfatter, en 
lektor, en adfærdsforsker, en læge og en 
fra landbruget, men hvor var dyrlægerne, 
som har den faglige viden og indsigt opar-
bejdet gennem mange år ved undervis-
ning og forskning ved Danmarks veteri-
nære institutioner? De har oprindeligt 
stået for og rådgivet om alle procedurer i 
håndteringen af svin og deres sygdomme, 
herunder inseminering og kødkontrol. 

Jeg synes, det er fint med en handlings-
plan/erklæring, der kan få justeret en 
række af de problemer, som vil forbedre 
erhvervets image og dyrenes velfærd, 
men det kræver samtidigt, at I får styr på 
diverse »Styrelsers« ageren, hertil en 
finansiering af de forventede tiltag. I det 
følgende vil jeg nævne noget om en tidli-
gere indsats, og nogle forhold, som for-
skellige tv-programmer har belyst. 

Et tidligere forskningsprojekt (1970-
1976) med slutrapporten »Sygdomsbe-
kæmpelse i svinebesætninger« blev en 
milepæl og basis for svinesygdomsforsk-

dan Jørgensen og  »det store Svinerige«
ningen i Danmark. På Landbohøjskolen« 
gav det et betydeligt løft i undervisnin-
gen, og samtidigt blev det grundlaget for 
fagdyrlægeuddannelsen i DDD regi. Et 
specifikt dansk initiativ, der begyndte 
med grisene. Det er imidlertid bydende 
nødvendigt at få ajourført denne viden.

Nyt projekt? - »Det store Svinerige« 
viste konventionelle svinefarme med søer, 
smågrise og slagtesvin, men hvor var de 
økologiske grise og frilandsgrisene? Vi 
manglede bredden i dansk svineproduk-
tion, som sporadisk er vist i senere udsen-
delser, hvor vi har set økologiske grise bol-
tre sig på friland. Der omtaltes meget 
dårlige dækningsbidrag pr. gris, så seerne 
måtte undre sig over, at nogen gad 
beskæftige sig med svineproduktion. Der 
nævntes også nogen med overskud, hvor-
dan blev det mon genereret? Er der 
nogen, der bruger halm? Og kan nogle 
»pinde« erstatte det? 

Nogle seere har tidligere set udsendel-
sen med »Den hollandske Model«. En hol-
landsk svineproducent havde en datter, 
der ikke kunne opereres for en hjerteli-
delse, fordi hun var bærer af Methicillin 
Resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA). Ved en intensiv hygiejneindsats 
samt oversprøjtning af søerne med et pro-
biotikum (surmælksprodukt) lykkedes det 
at eliminere MRSA, så datteren kunne 
opereres. Flere politikere udtrykte umid-
delbart efter udsendelsen begejstring for 
modellen. Det centrale heri var hygiejnen, 
hvis betydning også tidligere blev demon-
streret i et tv-program om »sengehygi-
ejne« på et dansk hospital. Hertil kommer 
det faktum, at »kærnemælk« kan fjerne 
humane mavesårsbakterier (Helicobacter 
pylori).

Har man i dag kun sporadisk viden, om 
spektret af driftsformer, der kører i Dan-
mark, og hvorfor blev det ikke omtalt i 
»Det store Svinerige«?

Ovennævnte projekt så på dødelighed i 
den enkelte besætning, på mave-tarmin-
fektioner, på blodforgiftninger, på luft-
vejslidelser, på ledinfektioner, på antibio-
tikaresistens mv. Hvordan er status i dag? 

Kunne man ved et projekt vedrørende de 
aktuelle driftsformer samt med en vifte af 
forskere, der matcher alle aspekter i svine-
produktionen analysere sig til fremtidsvi-
sioner og indgreb, der tilgodeser sundhed, 
velfærd, miljø og økonomi i svineproduk-
tionen? Genetisk set har man opnået søer 
med 16 patter, der får 24 grise, hvilke kon-
sekvenser har det driftsmæssigt og veteri-
nært? Søerne lever i dag kun 3 år. Hvor-
dan vurderes fremskridt egentligt?

Hvem skal deltage? - For de veterinære 
discipliner er det vigtigt at komme i gang 
før Københavns Universitet (KU) og Dan-
marks Tekniske Universitet får smadret 
alle de veterinære discipliner. Det tidligere 
projekt havde udgangspunkt fra Den kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole 
(KVL), Institut for Intern Medicin, hvor 
der nu er et professorat, der dækker fag-
området: Svinesygdomme. Hertil kommer 
»KVLs« ekspertise i patologi, epidemio-
logi, genetik og mikrobiologi. DTU Veteri-
nærinstitutet, Aarhus Universitet, Viden-
centret for Landbrug, Skejby og 
Laboratoriet for Svinesygdomme i Kjelle-
rup har stor viden om svinesygdomme.

 »Topmødeerklæring bedre velfærd for 
svin« af 13/3 2014 indeholder en række 
hensigtserklæringer, som gerne skulle 
berolige ministeren politikerne og befolk-
ningen – indtil den næste handlingsplan. 
Et projekt kræver mod, vilje, handling og 
ressourcer. Med alle de mangler og udela-
delser »Det store Svinerige« havde, og 
med de udviklinger i svineproduktionens 
struktur og forhold til sygdomshåndte-
ring, burde et nyt projekt søsættes. Det 
kræver ressourcer, som også kan hentes 
ved omprioriteringer til mere proaktive 
handlinger, end at al fokus er rettet mod 
antibiotikaresistens. Denne vil persistere 
og fluktuere afhængig af produktionen 
(smågrise/slagtesvin) samt enzootiske/
epizootiske forhold. Nye terapeutiske/
profylaktiske regimer, der satser på andre 
strategier og medikamenter, er bydende 
nødvendige og påkrævede.
Et projekt ville give et vigtigt boost til alle 
instanser – i produktionen, i forskningen 
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og i undervisningen. Samtidig vil det vise, 
om vort diagnostiske regime er operativt, 
selv i en forholdsvis »fredelig« tid.

I tv gør næroptagelser af syge dyr og 
søer, der føder, et stærkt indtryk , og det 
virker rimelig uhygiejnisk at følge en gris 
på dens vej til soens patter. Men det er 
vigtigt, at man forstår, at når en so føder 
ca. 20 grise, er ikke alle lige store, nogle er 
for små til at overleve, eller har forskellige 
skavanker. Soen kan få  »farefeber« og 
kan træde på eller lægge sig på en eller 
flere grise, og grise kan dø af neonatale 
infektioner. Men det tal, du nævner, med 
en reduktion på 20 % kan være realistisk. 
Man kan nok vanskeligt komme længere 
ned. Men en nøje videnskabelig analyse af 
forholdene og følgende justeringer vil helt 
sikkert kunne rette op på svineproduktio-
nens image og styrke det veterinære 
stade.

Nye visioner? - »Det store Svinerige« 
samt de mange publikationer i dagspres-
sen om resistensproblemer læses med 
interesse i udlandet, og har bragt sven-
skerne i harnisk til stor skade for ekspor-
ten af svinekød. Det er ligeledes et pro-
blem med den ensidighed, hvormed alt 
om landbruget præsenteres, og det at for-
skere (synlig forskning) åbenbart hurti-
gere får deres resultater (ukritisk) publice-
ret i dagspressen.

 Landbruget og forskerne burde have 
en pligt til at være visionære. Bedre dæk-
ningsbidrag kan danne basis for bedre vel-
færd. Vi er nødt til at få givet svinepro-
duktionen et bedre image.

At se frilandsgrise og økologiske grise er 
en fryd for øjet. Men hvorfor koster øko-
logisk svinekød 100 % mere end konven-
tionelt, når den økologoske svineavler kun 
får 50 øre mere per kilo – ca. 50 kr. for en 
gris, mens den i handlen måske koster 
over 2.000 kr. mere (NETTO-priser: Hak-
ket svinekød konventionelt 20 kr. per ½ 
kg, økologisk 40 kr. per ½ kg). Det koster 
vel ikke mere at slagte eller fragte en øko-
logisk gris? Det er ganske uansvarligt, at 
supermarkederne i den grad udnytter et 
højkvalitetsprodukt til egen profit. De må 
også bidrage til dyrenes velfærd ved en 
fornuftig prispolitik. Det samme gælder 
for fjerkræ og kvæg (dog ikke mælk). Hvis 
flere penge kunne allokeres til producen-

terne, kunne de bl.a. øremærkes til vel-
færd.

Bornholms problem med en evt. lukning 
af svineslagteriet som følge af økonomi-
ske problemer, er velbelyst. Bornholmske 
produkter er kendte for kvalitet – hertil 
kommer de fra en lille ø med minimal for-
urening. Samtidigt er transportafstand og 
–tid til slagteriet meget kort – et yderli-
gere kvalitetsprædikat. Kunne man ikke 
her med »støtte til udkant-Danmark« 
starte og udvikle et nyt produkt, en »vel-
færdsgris« (Bornholmergris), hvor satsnin-
gen var på en ny staldtype og driftsstra-
tegi? »Den hollandske Model« viste nye 
muligheder i staldindretningen og for 
staldhygiejne, og der må kunne laves 
bedre stier og muligheder for halmstrø-
else. Det vil være interessant, om et sådan 
satsning vil kunne løse problemerne med 
MRSA. Danskerne vil gerne betale for vel-
færd, og staldforhold synes umiddelbart 
vigtigere end foderet.

Og, Dan Jørgensen! Det er vigtigt at 
handle, men ikke panisk. Når 4 mennesker 
dør af MRSA fra grise, udgør det ca. 0,5 % 
af Staphylococcus aureus dødsfald i Dan-
mark, ifølge oplysninger fra Statens 
Seruminstitut. Hertil kommer, at en dansk 
forskergruppe har udviklet et produkt, der 
kan reversere resistens. Så ingen behøver 
at dø, fordi de er inficeret med en Stafylo-
kok, der har et resistensgen. Det er jo ikke 
genet, der slår patienten ihjel, men helt 
andre egenskaber ved bakterien. »Anti-
biotic alternatives for the new Millenium« 
- en konference i London 2015 viser nye 
perspektiver.

Desværre for dig har man siden årtu-
sindskiftet disintegreret og spredt Dan-
marks tidligere velrenommerede veteri-
nære ekspertise. Hertil kommer, at man 
tror, at statistikere og eksperter i moleky-
lære metoder alene kan løse problemerne. 
Det kan de ikke, man skal også vide rigtig 
meget om sygdomme. Landbruget har 
også troet, det kan klare alt selv, det kan 
det ikke. Andre lande har veterinærskoler 
eller fakulteter. Det kræver en betydelig 
faglighed, sammenhængskraft og styrke 
at kunne styre alle dyrs sygdomme. Du så, 
hvordan panikken bredte sig, da der var 
mistanke om Svinepest. For hvor er eks-
perterne?  
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redaktionen:
dvt@ddd.dk
38 71 08 88
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