Høringssvar d. 5. nov. 2016 til udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos
pelsdyr.
Kære Thomas Karlsen,
Hermed mine kommentarer til udkast til: bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr:
Det kunne have været interessant, at vide hvad det konkrete formål med ændringen af
bekendtgørelsen er ? Bekæmpelsen har nu snart stået på i 30 år, uden egentlige konkrete
og videnskabelige fremskidt. Vi ved fortsat ikke konkret hvordan farmene smittes og heller
ikke hvordan man undgå at få smittet farmene. Foregående års indsats er næsten
udelukkende baseret på lægmands fortolkning af hvordan man kan bekæmpe sygdommen
ved blodprøvetest og efterfølgende nedslagning af reagenter og hele farmbestande.
Der er stort set ikke sket noget på områder som: smitteopsporing eller
smittebegrænsning, alene lægmands tiltag omkring smittebeskyttelse af egen farm........
Når det er sagt, så er det påfaldende at det ikke med eet eneste ord er nævnt; at over
600 farme over de sidste 13 år er saneret med baggrund i en smitte fra foderet via
fodercentralerne dokumenteret på indicier, typning af virus og minkfarmenes
foderleverandører. Ej heller er der nævnt nogen som helst foranstaltninger, der kan
forhindre dette, at: ( mit gæt ) 80 % af smittede farme over en 13 års periode
er nedpelset p.g.a. smittet via foderet !!!!!!
Den eneste årsag til at farme, år efter år, kan fortsætte med smittede pelsdyrhold er at
FVST for år tilbage ændrede bekendtgørelsens lyd om at "alle reagenter skal straks
aflives" til " at alle reagenter bør straks aflives " Dette alene fordi FVST ikke ville stå med
erstatningsansvar for aflivede mink. Dette ER DEN STØRSTE FEJL i
plasmacytosebekæmpelsen og jeg mener at det er på tide at dette rettes tilbage til det
oprindelige " At alle reagenter straks SKAL aflives " så må I klare betalingsproblemet med
fx Kopenhagenfur.
Til sidst vil jeg da rose for initiativet og forventningen om at dyrlæger udarbejdelse af
handleplaner kan løse problemerne. Det er måske lidt naivt, da vi som nævnt ovenfor
mangler konkret viden om bekæmpelsen. Men jeg tror at jeg kan love at jeg og mine
kollegaer vil gøre, som dyrlæger altid har gjort når vi taler om bekæmpelse af smitsomme
sygdomme, vores yderste ! En af de få ting der nok kommer til at mangle er en
professionel koordinater, indpisker og vejleder som jeg tidligere har følt at vi har haft i
Veterinærdirektoratet og Fødevaredirektoratet. I det spinkle håb om, at Fødevarestyrelsen
vil indtage en central og ansvarsfuld rolle i bekæmpelsen herunder tiltag indenfor
smitteopsporing, smittespredning og vejledning af dyrlægerne, hermed mit input til
optimering af bekendtgørelsen.
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