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MINK: I øjeblikket er Fødeva-
restyrelsen i gang med at af-
live mink – alt imens smitten 
med coronavirus breder sig i 
det jyske. 

Danmark har haft en fø-
rerposition inden for avlsar-
bejde, kvalitetssikring og 
produktion. 

Det er med andre ord et 
uvurderligt avlsarbejde og 
avlsmateriale, der nu de-
strueres. 

Det er en tragedie for Dan-
mark og Kopenhagen Fur, 
men den menneskelige tra-
gedie er af helt andre di-
mensioner. 

Minkavlerne ser deres 
livsværk smuldre, og der-
med basis for  hele deres 
økonomi. Derfor er hele fa-
milien inddraget i det uhyg-
gelige sceneri, der er i gang. 
Minkavlerne holder af deres 
dyr, hvilket tydeligt fremgår 
af klip fra tv-nyhederne. 
Hvordan føles det mon at 
skulle fodre raske dyr i må-
ske flere uger og bare vente 
på, at de skal aflives?

Hvad verdensmarkedet 
har brug for af animalske 
produkter, vil det få, men 
det er lige så klart, at Dan-
mark  lige nu ligger i toppen, 
når det gælder minkenes 
velfærd og kvalitet.

Imidlertid skete der fra 
1997-2007 nogle så invali-
derende og gennemgriben-
de ændring af vor veterinæ-
re integritet, at man i dag 
måske kan betvivle, at de 
indgreb, der sker over for 
minkene, er bæredygtige og 
forsvarlige fagligt set? Ved 
andre zoonoser (sygdom 
mellem dyr og mennesker) 
søger man generelt at hånd-
tere selve smitten. Man går 
jo ikke ud i naturen for at 
dræbe flagermus, der måtte 

være en kilde til f.eks. co-
vid-19?

Det veterinære beredskabs 
status og minkene: Bered-
skabet styres suverænt af 
Fødevarestyrelsen, der for-
mulerer udbudsmateriale til 
DK VET ved Statens Serum 
Institut. Denne procedure 
viser, at vi i Danmark er gået 
fra et forskningsbaseret be-
redskab til et, der er bestil-
lingsbaseret, og det går sim-
pelthen ikke, hvis vi vil være 
med internationalt. 

Dette er imidlertid slutre-
sultatet af den kædereakti-
on, der på alle niveauer har 
undergravet og nedpriorite-
ret det veterinære bered-
skab. Virusområdet er ble-
vet groft forsømt, fordi em-
bedsmænd ikke har ba-
grund for nogen som helst 
vurdering af risiko og konse-
kvenser. Derfor er det også 
absurd, at Fødevarestyrel-
sens direktør alene kan be-
stemme, hvem der skal være 
ceterinærdirektør!

Det er den virkelighed, 
minkavlerne og andre nu 
må leve med, at deres skæb-
ne er sammenkædet med en 
administrator styret forvalt-
ning af den rettidig omhu på 
de veterinære felter.

Dyrlæger har erfaringer 
med aflivning af kvæg, f.
eks. ved mund- og klovsyge, 
men en aflivning skal be-
sluttes og ske straks efter 
diagnostikken. Ved minkene 
er man kommet alt for sent i 
gang. Det kan derfor vare 
flere måneder, alt imens 
sygdommen spredes. Hvor 
hurtigt gennemsyges en 
farm, og er den i så fald fuld 
beskyttet? Og bør minkene i 
så fald aflives, eller bør vi 
lære noget her med hensyn 
til mutationer og nye ”ty-
per”? 

Influenza kan spredes fra 
fjerkræ og svin, og her juste-
res vacciner løbende til de 
aktuelle typer. Hvilke strate-

gi er egentlig den rigtige for 
covid-19 hos menneske, og 
hos mink?

LVK-dyrlægerne har givet 
en analyse baseret på deres 
praktiske tilgang til sagen, 
og hvad mener eksperter 
andetsteds i verden? Eller er 
der gået politik i minkene?

Hvad betyder foderet 
egentlig, og hvor kommer 
foderet fra? Kineserne har 
vist, at covid-19 kan overle-
ve over en uge på overfladen 
af  kølet laks.

Det veterinære beredskab: 
Da virus er i fokus skal det 
nævnes, at Virusforskningen 
på Lindholm beherskede 
diagnostikken af alle rele-
vante virusinfektioner hos 
de store dyr, og var referen-
ce laboratorium for de balti-
ske samt nordiske lande. 
Statens Veterinære Serum-
laboratorium (SVS), Aarhus 
blev EU referencelaboratori-
un for Fiskevirus, men tog 
sig også af Fjerkræ-, Pelsdyr- 
og Vildtsygdomme, og her 
kom man ofte direkte til la-
boratoriet med sine syge 
dyr.

Institutionen Den Kgl. Ve-
terinær- og Landbohøjskole 
(KVL) og alle disse laborato-
rier med det veterinære be-
redskab eksisterer ikke læn-
gere. Et meget relevant 
spørgsmål til politikerne er  
derfor, om de virkelig me-
ner, at vore dyr betyder så 

lidt, at vi ikke har råd til et 
velfungerende veterinærvæ-
sen? 

Lægerne står selv i spidsen 
for både Sundhedsstyrelsen 
og Lægemiddelstyrelsen, og 
coronapandemien har vist, 
at der er mange medicinske 
kapaciteter spredt på adskil-
lige institutioner til at styre, 
rådgive og informere.

Landbrugsministeriet op-
rettede Fødevarestyrelsen  
og de klare mål var at margi-
nalisere, udmanøvrere og 
udtynde det veterinære om-
råde og placere den over-
ordnede magt hos en em-
bedsmand fra egne rækker. 
Den første opgave var at 
fjerne ”veterinær”, og det 
lykkedes til fulde. Dog måtte 
man af hensyn til omverde-
nen bruge det i det engelske 
navn Danish Veterinary and 
Food Administration.  I den-
ne proces blev alle stadsdyr-
læge- og kredsdyrlæge em-
beder (32 og 14) nedlagt, og 
de ovennævnte laboratorier 
blev placeret i Danmarks Fø-
devareforskning, hvis for-
nemste opgaver var: Hus-
dyrsygdomme, Fødevaresik-
kerhed og Human Ernæring. 
Alt dette var dækket på KVL, 
men på mystisk og forunder-
lig vis havnede institutionen 
ved Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

Universiteternes håndte-
ring af det veterinære. Fogh-

regeringens universitetsre-
form bragte i 2007 Veteri-
næruddannelsen under Kø-
benhavns Universitet (KU) 
og det veterinære beredskab 
under Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU). Områ-
dets faglige bredde og speci-
ficitet ved at skulle kunne 
håndtere alle dyr var tidlige-
re forudset, forstået og øko-
nomisk dækket i institutio-
nernes budgetter. Det kunne 
ingen af de to store universi-
teter leve op til. Begge ste-
der blev besparelser og til-
pasninger invaliderende for 
fagligheden, og adskillige 
faglige kapaciteter valgte at 
søge bort. Ved veterinærud-
dannelse blev professorat og 
lektorat i Virologi nedlagt.

American Veterinary Me-
dical Association (AVMA) 
kunne således ikke i 2016 
akkreditere den danske Ve-
terinæruddannelse, bl.a. 
fordi den ikke var styret af 
dyrlæger.

Ved DTU misrygtedes det 
veterinære beredskab i en 
sådan grad, at Fødevaresty-
relsen i 2017 udbød det i li-
citation. Det blev  placeret i 
en alliance mellem Statens 
Serum Institut og KU (DK 
VET), hvor beredskabet 
startede op 1. januar 2020.

Genopbygning af Dan-
marks veterinærvæsen kan 
kun ske, hvis regeringen og 
vore politikere mener, at vo-
re dyr - store som små - skal 
behandles optimalt, hvor de 
end befinder sig?

I Sverige er der et Veteri-
nærmedicinsk Fakultet, så 
KU må efter tilførsel af flere 
midler gentænke det veteri-
nære, som AVMA gjorde op-
mærksom på.

Fødevarestyrelsens struk-
tur og strategi må korreleres 
til virkeligheden. Navnet 
skal svare til det engelske, 
det er ikke i orden, at alle vo-
re kæledyr sorterer under 
Fødevarer.

Veterinærdirektøren skal 
placeres i toppen af pyrami-
den på grund af en nødven-
dig faglighed, og mindst si-
deordnet den administrative 
direktør.

Det veterinære netværk 
skal genoprettes, styrkes og 
synliggøres ved SSI, og det 
skal være forskningsbaseret 
for at udvikle eksperter. 

Det er nødvendigt med et 
overordnet rådgivende vete-
rinært organ, når en zoono-
ser huserer og en ondartet 
sygdomme som afrikansk 
svinepest er registreret i 
Tyskland. 

Uvurderligt avlsarbejde tabt

STATSMINISTEREN

Af Henning Krabbe
tidligere direktør, LandboNord, 
Bornholmsgade 10, 9700 Brønder-
slev henning@familienkrabbe.dk

MINK: Det er ganske urime-
ligt, at myndighederne ikke 
har håndteret coronasmit-
ten i minksektoren i samar-
bejde med med avlerne og 
branchen. Ved et samarbej-
de kunne man være kommet 
meget længere, frem for den 
voldsomme polarisering og 
modstand i branchen, som 
vi ser nu.

Det er fuldt forståeligt, at 
minkavlerne er på barrika-
derne med den manglende 
indlevelse, som  myndighe-
derne udviser. Frem for at 
differentiere erstatningen 
efter gamle principper fra 

”Aujeszky-tiden” i svine-
sektoren i 1980’erne ville 
det have klædt myndighe-
derne, at man havde nye øj-
ne på sagen, da corona jo er 
en ny og fuldstændig uover-
skuelig sygdom. 

Man skulle have tilbudt 
samme erstatningsbeløb, 
uanset om farmen var smit-
tet eller ej. Ved at have etab-
leret et samarbejde med sek-
toren kunne man også være 
kommet meget længere i de-
struktionen af de mange tu-
sinde dyr. 

Med den eksisterende 
håndtering er der skabt 
mange fjendebilleder, og 
modstanden har forståeligt 
været stor, når man bliver 
truet på eksistensen.  Mange 
minkavlere og familiemed-
lemmer har givetvis fået sår 
på sjælen, og de lader sig ik-
ke sådan bortviske. 

Det vil klæde myndighe-
derne, at man undskylder 
forløbet indtil nu, og så ret-
ter op på de urimelige for-
skelle i erstatninger og sam-
tidig med, at man erklærer 
at ville arbejde for, at de vi-
dere tiltag sker i et samar-
bejde med branchen, idet 
man må erkende, at beslut-
ningerne er truffet på et 
grundlag, der kun er svagt 
videnmæssigt funderet.

Frem for at bruge politi og 
andre myndigheder til at 
gennemføre aflivningen af 
mink med udenlandsk ar-
bejdskraft må myndighe-
derne vise samfundssind og 
arbejde for et forløb, der kan 
resultere i et konstruktivt 
medspil fra minkavlerne, så 
hele minkbranchen, der nu 
er sendt til tælling oplever, 
at vi står sammen om corona 
i Danmark. 

Vi viser samfundssind. 
Men det skal myndigheder-
ne også!

Minister, vis 
samfunds-
sind
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JULIUS

Frank Jensen går af som overborgmester i København.

Af Frank Christiansen 
Raffy ApS, Gatten Møllevej 35, 9670 
Løgstør  Frankrigi@hotmail.com 

CORONAVIRUS: Den røde rege-
ring er ved at lukke mink-
branchen og sende yderlige-
re 5000 mennesker ud i ar-
bejdsløshed. Under denne 
krise har det været bedst at 
være offentlig ansat, og i 
fremtiden tror jeg ikke på, at 
vi har selvstændige i dette 
samfund, hvis vi behandler 
dem så uanstændigt som 
minkbranchen, hoteller og 
restauranter. Der er under 
700 døde af covid-19 med 
en gennemsnitsalder på 80 
år, hvor størstedelen har an-
dre problemer end covid 
-19. I er ved at afvikle vores 
velfærdssamfund i frygten 
for covid-19.

Coronavirusser har aldrig 
før muteret i mink, hvorfor 
skulle de så gøre det nu? Jeg 
tror, det er en politisk agen-
da om at få lukket mink-
branchen udtænkt af En-
hedslisten. Hvem andre kan 
lukke et helt erhverv og rui-
nere virksomhedsejerne?

Vi er uegnede til at have 
med dyr at gøre, hvis vi ikke 
accepterer, at de får influen-
za. Minkene bliver raske 
igen efter 7-14 dage, og ef-

ter otte uger har alle minke-
ne antistoffer over for co-
vid-19. 

Den smittede minkfarm 
på Sjælland, som blev smit-
tet i foråret, gav dyrene tid 
til og få antistoffer overfor 
covid-19. Det skal vi også 
gøre. Grisene får også co-
vid-19, men de tester dem 
ikke med vatpinde og giver 
dem tid til og få antistoffer 
overfor virussen. Det ville 
også være dumt at teste gri-
sene med vatpinde, da man 
kan miste store eksportind-
tægter.

Covid-19 kommer til at 
smitte alle husdyrbesætnin-
ger i Danmark, og vi bliver 
nødt til at give dyrene tid til 
at få antistoffer over for vi-
russen, ellers har vi ikke 
husdyr i Danmark.

Det er ikke vores dyrs 
skyld, der er kommet co-
vid-19 til landet. De gør alt 
for os og skaber antistoffer 
over for en virus, de aldrig 
har mødt før, og vi takker 
dem med at slå dem ihjel. 
Det er vanvid. Covid-19 vil 
vi nok have de næste 100 år.

Få nu noget fornuft ind i 
debatten. Vi har nogle dygti-
ge dyrlæger, der kan se, at 
det, vi er i gang med, er van-

vid. Vi skal ikke have med 
dyr at gøre, hvis vi ikke ac-
cepterer, at de skaber anti-
stoffer over for en virus, som 
de aldrig har mødt før.

Hvis det lykkes den røde 
regering at lukke min virk-
somhed og efterlade mig 
uden nogen egenkapital, le-
ver jeg ikke i et demokrati, 
men i en bananrepublik. I en 
bananrepublik er der ingen, 
der tør være selvstændige, 
fordi der kan magthaverne 
lukke din virksomhed over 
natten. Så råddent et sam-
fund styret af så uanstændi-
ge mennesker er ikke et 
samfund, jeg tror på. 

Hvis det lykkes dem at af-
vikle erhvervet og ruinere 
minkavlerne, sværger jeg 
på, at jeg har arbejdet den 
sidste dag for det samfund. 
Så går jeg ned på socialkon-
toret og melder mig arbejds-
løs, og det vil jeg være resten 
af mit liv. Et samfund, hvor 
magthaverne kan lukke 
virksomheder over natten 
og ruinere folk, der tør være 
iværksættere, er et samfund, 
der er dømt til at ende som 
Sovjetunionen, hvor ingen 
starter selvstændige virk-
somheder, men hvor alle le-
ver af staten.

Rød regering 
lukker minkbranche

Af Lene Augusta Jørgensen
rektor, Professionshøjskolen UCN, 
Selma Lagerløfs Vej 2,  
9220 Aalborg Øst:

UDDANNELSER: Det har vakt 
en del opmærksomhed, at 
regeringen har fremsat et 
politisk forslag om delvis at 
finansiere nyt nærpoliti med 
reklamekroner fra uddan-
nelsesinstitutionerne. 

Umiddelbart kan det virke 
som en god idé. For uddan-
nelsesinstitutioner skal jo 
bruge penge på at skabe vi-
den og læring og ikke på at 
markedsføre sig. 

Men virkeligheden er lidt 
mere nuanceret. Og faktisk 
kan forslaget – hvis det ved-
tages – ramme som en tilfæl-
dig boomerang. Også i 
Nordjylland.

Først til det faktuelle: Ud-
dannelsesinstitutionerne 
har i dag en stor opgave i at 
formidle uddannelser til 
kommende studerende. Ef-
ter endt ungdomsuddannel-
se møder de unge et kom-
plekst system med mange 
forskelligartede uddannel-
ser og tekniske adgangskrav, 
og når vi spørger de nye stu-
derende på UCN, viser det 
sig, at op imod 30 procent 
har været meget i tvivl om 
deres uddannelsesvalg. 
Samtidig viser det sig, at op 

imod 15-20 procent – på 
tværs af alle uddannelsesin-
stitutioner – falder fra i løbet 
af det første år. Det må vel 
betyde, at mange har valgt 
”forkert” og skal starte for-
fra?

For mig at se er der ikke 
noget ondt i at vælge forkert 
og blive klogere. Men som 
samfund skal vi gøre vores 
bedste for at give de unge de 
bedst mulige forudsætnin-
ger for at vælge den uddan-
nelse, som passer bedst til 
dem. Her har vi en kæmpe 
opgave på UCN og øvrige 
uddannelsesinstitutioner – 
og det indebærer også en vis 
grad af køb af digital ”rekla-
me”.

Al erfaring – også optaget i 
2020 – viser nemlig, at de 
unge ofte ikke søger bredt, 
men vælger nogle få popu-
lære prestigeuddannelser på 
universitetet og gerne i en af 
de fire store byer i Danmark.  
Selv om ministeren opfor-
drer unge til at søge bredt, 
så sker det ikke. 

Som professionshøjskole 
med korte og mellemlange 
uddannelser, oplever vi 
samtidig en vis skævhed i 
”systemet”. Der er masser af 
prestige i at gå på universite-
tet, mens de praksisnære 
uddannelser ikke har nær 
samme status. 

Så når vi på UCN skal in-
formere om vores uddannel-
sesmuligheder i Hjørring og 
Thisted, når vi skal informe-
re om politisk prioriterede 
uddannelser som lærer, pæ-
dagog og sygeplejerske, og 
når vi skal skabe opmærk-

somhed om små og ukendte 
erhvervsrettede uddannel-
ser som automationstekno-
log – ja, så er vi også nødt til 
i et vist omfang at kunne 
fange de unges opmærk-
somhed på søgemaskiner el-
ler på sociale medier. 

Som rektor for en af Nord-
jyllands to store videregåen-
de uddannelsesinstitutioner 
hilser jeg enhver diskussion 
om uddannelse velkommen. 
Men jeg frygter, at dette for-
slag kan ramme små uddan-
nelser og uddannelser i 
Hjørring og Thisted som en 
boomerang. 

De seneste politiske drøf-
telser peger i retning af, at 
der ikke er politisk flertal for 
besparelser på uddannelser, 
og som rektor kunne jeg hå-
be på, at man frem for be-
sparelser vil lægge den poli-
tiske energi i de igangvæ-
rende evalueringer af opta-
gelsessystemet og karakter-
systemet.

Uddannelsesverdenen har 
i for mange år været skue-
plads for drypvise reformer. 
De unge fortjener, at vi giver 
det samlede system et servi-
cetjek og en langsigtet plan 
for udvikling, så det bliver 
lettere at forene de unges og 
samfundets behov for ud-
dannelse og arbejdskraft. 

Med plads til uddannelse i 
og udenfor de store byer – 
og med en mere ligeværdig 
balance mellem de akade-
miske og de professions- og 
erhvervsrettede videregåen-
de uddannelser.

Hovsaløsning kan 
ramme Nordjylland

 » Hvis Frank Jensen havde opført sig på samme måde, 
bare på p-pladsen i et udsat boligområde, havde politiet 
taget hans dynejakke og borgmesterkæde.
MARTIN NØRGAARD, standup-komiker og podcast-vært, på Twitter

Af Frede Hansen
Thorup Hedevej 3, 9330 Dronning-
lund galleriglocalart@gmail.com

POLITIK: Skal jeg være helt 
ærlig, så har den tanke strej-
fet mig under de pinlige ra-
dikale afsløringer: Gider du 
være med?´Men det gør jeg. 
Jeg er fortsat radikal. Lad 
mig give tre grunde:

For cirka 15 år siden var 
jeg som socialdemokrat ord-
fører til et møde med Mette 
Frederiksen, hvor en tilhø-
rer spurgte, hvorfor S ikke 
ville beskatte arbejdsfrie ge-
vinster ved hushandel. Det 
spørgsmål stillede han to 
gange, og da han var revisor, 
må jeg tro, at han mente, at 
det økonomisk var en reali-
stisk mulighed. 

Jeg gjorde Mette Frederik-
sen opmærksom på, at en 
herre to gange havde stillet 
det samme spørgsmål uden 
at få svar, men hun svarede, 
at hun selv bestemte, hvem 
hun ville svare, og hvad hun 
ville svare. Hun ville altså ik-
ke fortælle, hvorfor en hus-
ejer sovende om natten i 
Humlebæk kunne tjene me-
re end en flittig sosu-assi-
stent i Hjallerup.

De radikale ved, at det er 
arbejde, der gør Danmark 
og danskerne rigere.

Den anden grund til, at jeg 
er radikal, er, at RV er det 
eneste social-liberale parti 
med en human holdning til 
flygtninge. S har skandaløst 
kopieret Dansk Folkeparti.

Den tredje grund er, at Ra-
dikale Venstre er et EU-posi-
tivt parti. 

Ja, så kunne jeg naturlig-
vis også nævne miljø og kli-
ma, kulturelt frisind, hold-
ning til demokrati m.m.

Jeg er fortsat radikal. Men 
chokeret over, at Morten 
Østergaard har haft det pro-
blem, at han ikke kunne op-
føre sig ordentligt, når han 
drak – og det gjorde han 
åbenbart for tit. Jeg er også 
rystet over, at Frank Jensen, 
enhver svigermors drøm, er 
blevet afsløret som serie-
krænker. De sørgelige per-
sonsager skal dog ikke være 
afgørende – det skal de poli-
tiske principper. Derfor er 
jeg fortsat radikal.

Derfor er jeg fortsat radikal


