Plasmacytosebekæmpelse, ny strategi
Som du sikkert har set, kommer der en ny bekendtgørelse om plasmacytose.
Den skal træde i kraft 1. januar 2017.
På kurset i Veterinærinstituttet d. 17-18 nov. 2016, havde arrangøren ”Nordvacc”
inviteret dyrlæge Karsten Aagaard, fra Fødevarestyrelsen. Han har arbejdet med
indholdet i den ny bekendtgørelse og præsenterede indholdet for os.
Jeg må desværre sige, at han lagde ikke skjul på at Fødevarestyrelsen, hellere end
gerne vil af med bekendtgørelsen og dermed ansvaret for plasmacytose, som en
anmeldepligtig sygdom. Det handler simpelthen om at spare penge !!!!!! Det lyder
som om, at Pelsdyravlerforeningen har gjort sig store anstrengelser for at holde
Fødevarestyrelsen inde i bekæmpelsen, men resultatet er blevet en meget slankere
bekendtgørelse, hvor Fødevarestyrelsen har lagt stort set alle opgiver over til
branchen.
Hvordan skal bekæmpelsen så fremover forløbe ?
Det ny mantra er handleplaner !!!!
En farm betragtes som smittet, når der findes én reagent.
Hvis et pelsdyrhold får status som plasmacytosesmittet, skal ejeren eller
brugeren af pelsdyrholdet indenfor én måned efter fundet af reagenterne,
udarbejde; en for pelsdyrholdet specifik handleplan for smittebegrænsning
og bekæmpelse af af plasmacytose. Handleplanen skal udarbejdes i
samarbejde med pelsdyrholdets besætningsdyrlæge...........
Handleplanen skal indeholde nogle bestemte punkter angivet i bekendtgørelsen og
revideres hvert år. Ejeren skal sikre at foranstaltningerne i handleplanen gennemføres.
Men hvordan skal det hjælpe i bekæmpelsen ?
Ja, ud fra tanken om, at hvis man virkelig selv vil, så er det med den rette
handleplan, muligt !
Og man kan man sige at man, som noget nyt, endelig har taget et ønske jeg har haft i
mange år; Nemlig, at man vil hjælpe farmerne, med at begrænse den smitte, der
kommer ud fra smittede farme.
Det har været min erfaring at avlere med smittede og mistænkte besætninger, stort
set har måttet klare bekæmpelsen selv og at der stort set ikke er blevet gjort noget
for at forhindre, at farmene smittede andre farme. Ofte er den eneste indsats sket ved
at tilsende de berørte avlere en kontrakt for sanering. Og herefter har de oftest også
selv måtte klare saneringen.
Så med det ny tiltag er der nu en ny mulighed for begrænse smittespredningen fra inficerede farme.
Men det ender ikke her..........

KopenhagenFur har en ide ! Den blev præsenteret for os på vores mink-vet-erfa møde
tirsdag d. 29. nov.
Det var Mette Kragh, dyrlæge ved KopenhagenFur, der kort introducerede os til
planen......Du har måske allerede hørt om den ….... ;-)
Nej, vel.......
Nå, men det handler om endnu et nærmest glemt projekt.......Branchekoden ! Kan du
huske den ?
Den blev jo i sin tid ( ligesom Welfur bliver det nu) mediehyped, som den store
løsning på alt, det var forbindelse med sårproblemerne, i sin tid...og den har vist
ligget godt gemt ( og glemt ? ) et sted på farm-cockpittet....altså indtil nu.
Branchekoden er ” Dansk Pelsdyravlerforenings vejledning om god farmpraksis med
hensyn til dyrevelfærd på minkfarme”. Den skulle jo være den trussel man kunne
bruge overfor de avlere, der ikke havde styr på dyrevelfærden, om eksklusion fra
foreningen.......
Nå, men Branchekoden skal altså støves af, eller måske skal der laves en ny ? Om
hvordan man skal bekæmpe plasmacytose.......Og hvis man ikke overholder
Branchekoden, ja så kan man altså, i sidste ende, eksluderes af foreningen.........
Jeg har ikke haft nogen mulighed for at sætte mig ind i denne del af branchekoden og
der er vist heller ikke nogen, der har spurgt dyrlæger ud over foreningens egne, så
OK, det er da en idé. Men om det vil virke eller om man har medregnet risikoen for at
et antal avlere, med plasmacytosesmittede farme, blot forlader foreningen, det må
fremtiden jo vise..........
Jeg kan kun sige; at det er jo, som jeg skrev i mit høringssvar til Fødevarestyrelsen
vedr. plasmacytosebekendtgørelsen, ikke denne løsningsmodel jeg foretrækker. Jeg
redegjorde også for mine holdninger til dyrlæge Karsten Aagaard, på mødet hvor han
fortalte om bekendtgørelsen. Han havde læst mit høringssvar og bekendtgørelsen var
ikke færdig på det tidspunkt. Han sagde, at vi med vores input også på mødet havde
mulighed for at påvirke bekendtgørelse, men at besparelserne i Fødevarestyrelse altså
havde højere prioritet end bekæmpelse af plasmacytose hos minkene.
Det bliver en spændende tid og hvis vi samarbejder om at nå målet: ” Et
plasmacytosefrit Danmark ”, så må vi da for pokker også kunne udrydde denne
sygdom......
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