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SYNSPUNKT

Af Jens Laurits Larsen
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dr.med.vet., 
Rådyrvej 2, Nødebo,  
3480 Fredensborg  
ellen@jeanty.dk

SMITTEFARE: 19.11. oplystes 
på TV 2 News, at cluster 5 
senest er påvist 15. septem-
ber, at den var fundet på fem 
minkfarme, og at den var 
påvist hos 12 personer. 

Sundhedspolitisk Tids-
skrift meddeler nu ”Ingen 
cluster 5 fundet i 73.228 
test”. 

Alt dette afslører den ul-
tra-tynde baggrund for af-
livningen af 17 millioner 
mink og nedlæggelse af 
6000-7000 familiers eksi-
stensgrundlag. 

Hertil kommer Kopenha-
gen Fur, minkfoderprodu-
center og adskillige leveran-
dører. 

Der er angivet erstatnin-
ger til 20 mia. kr. Hvortil 
skal lægges beløbene i for-
bindelse med aflivningerne, 
indbefattet brug af politi og 
militær. 

Adskillige personer bliver 
arbejdsløse, og statskassen 
unddrages et stort beløb i 
skatteindtægter. 

SARS-CoV-2 er en RNA-vi-
rus, der generelt muterer 
med høj frekvens. 

Det er beskrevet i mange 
lande. 

På Island er der således 
beskrevet 40 mutanter. 

Hos Lippert (på TV 2) 
fremførte Pernille Skipper 
mutationerne og cluster 5 
som problemet. 

Så enten har regeringen, 
Sundhedstyrelsen og SSI ik-
ke formået at belyse denne 
problematik, eller også har 
hun valgt det, der passer til 
Enhedslistens politik?

I den faglige udredning 
glemte man i øvrigt, at mink 
også kan vaccineres, som 
det er fremført af  bl.a. for-
skere ved KU  og professor 
Niels Høiby.  

Sagsbehandling for åben 
skærm. Minkenes skæbne 
og risikovurderinger kunne 
vi følge på medierne. Lige 
fra, at Danmark kunne blive 
et nyt Wuhan til, at cluster 5 
nok var død, og at de kom-
mende vacciner alligevel vil 
dække denne cluster. 

Det blev lysende klart, at 
det ikke er opportunt at lade 
forskere og politikere gå i 
spand, fordi politikere kun 
sanser det, de selv kan bru-
ge! Herefter  tilskyndes for-
skerne så til at rette ind.

Derfor blev risikohåndte-

ringen komplet absurd, da 
statsminister Mette Frede-
riksen (4.11.) afsagde døds-
dommen over alle vore 
mink. 

Det blev efterfølgende 
bakket op af direktør Søren 
Brostrøm, Sundhedsstyrel-
sen. 

Statsministerens konklusi-
on lød: Vi er nødt til at træffe 
denne beslutning, og den 
konklusion lader sig ikke 
forhandle! En absolut nå-
desløs beslutning!

Hvor var dyrlægerne i det-
te spil?

Dyrlægerne skal være alle 
dyrs advokater, men minke-
ne havde kun anklagere – in-
gen forsvarere! 

Hvordan kunne man dog 
handle så brutalt og arro-
gant, uden at sikre sig ved 
en second opinion, og lige  
tænke over konsekvenser-
ne?

Danmark og dyrlægerne! 
Danmarks fire  internatio-
nale veterinære institutio-
ner er nedlagt efter 2007, og 
Veterinærdirektøren er ble-
vet  underdirektør i Fødeva-
restyrelsen. Veterinærud-
dannelsen blev ikke aner-
kendt af American Veterina-
ry Medical Association (AV-
MA) i 2016.

Landbrugsministeriet 
(LM) stod fra 1997 bag en 
total ødelæggelse af Dan-
marks høje veterinære sta-
de. 

Embedsmænd manglede 
selvfølgelig viden og fantasi 
til at forudse noget som 
helst om smitstoffer, der kan 
ramme folk og fæ. 

Det er netop det, vi har læ-
ger og dyrlæger uddannet 
til. 

Nu står vi med en alvorlig 
pandemi, Afrikansk Svine-
pest er i Tyskland, og vort 
fjerkræ skal spærres inde, 
fordi vi har fugleinfluenza i 
landet. Så snart SARS-
CoV-2 er nogenlunde under 
kontrol, vil professor H. J. 
Kolmos ”starte” en resi-
stenspandemi, og så er det 
grisene, der står for tur.

Vore dyrs skæbner er nu 
lagt i hænderne på læger, in-
geniører og embedsmænd, 
som er lægmænd uden fagli-
ge kompetencer på dette 
felt. 

AVMA gjorde netop i 2016 
KU opmærksom på, at vete-
rinærvidenskab er så bredt, 
unikt og specifikt, at kun ve-
terinærer har fagligheden til 
at forstå og lede det.

Det veterinære beredskab 
genstartede 1. januar ved 

SSI og er ukendeligt i faglig 
bredde, omfang og styrke. 

Uddannelsen af veterinæ-
re specialister har længe væ-
ret kompromitteret, og kon-
sekvenserne er åbenbare. 
Intet fag kan i længden over-
leve uden et stærkt leder-
skab og en faglig sammen-
hængende struktur. 

Landbrugsministeriets og 
Fødevarestyrelsens ansvar. I 
spidsen for Sundhedsstyrel-
sen og Lægemiddelstyrelsen 
sidde der selvfølgelig læger. 
Men hvor var dyrlægerne 
egentlig? 

De var nærmest usynlige i 
den ophedede debat om af-
livningen af vore mink. 

Cirka 75 pct. af de smit-
stoffer, der rammer os kom-
mer fra dyrene - derfor nav-
net zoonoser. 

Så hvorfor blev dyrlæger-
ne ikke taget med på råd?

Det kræver nok en grun-
dig forklaring, som vil ud-
stille embedsmændenes 
manglende respekt for fag-
lighed, ekspertise og viden.

Veterinærdirektoratet blev 
i 1997 sammenlagt med 
Levnedsmiddelstyrelsen, 
men i stedet for en Veteri-
nær-og Fødevarestyrelse fik 
vi en Fødevarestyrelse, hvor 
skiftende direktører - især 
hentet fra Landbrugsmini-
steriet - konsekvent sørgede 
for at slette ordet veterinær. 
Dog ikke i det engelske navn 
Danish Veterinary and Food 
Administration. Verden 
skulle trods alt vide, at vi har 
Veterinærmyndigheder i 
Danmark

I Fødevarestyrelsens 
struktur er Veterinærdirek-
tøren blevet en underdirek-
tør sideordnet med tre an-
dre direktører. 

Ved ansættelse af en vete-
rinærdirektør blev der tidli-
gere nedsat et udvalg på hø-
jeste faglige niveau, der ind-
stillede den, udvalget fandt 
bedst kvalificeret. 

I dag er det Fødevaresty-

relsens direktør, der suve-
rænt afgør, hvem der skal 
ansættes. Det er komplet ab-
surd, at en embedsmand 
blottet for faglig indsigt har 
den magt. I 2019 fik vi både 
ny direktør for Fødevaresty-
relsen og ny Veterinærdirek-
tør, og begge er selvfølgelig 
ansatte efter gældende reg-
ler.

To gange - i 2007 og 2019 
- har direktører i Fødevare-
styrelsen forbigået Dan-
marks stærkeste navn i Vete-
rinær Virologi til posten som 
Veterinærdirektør.

Vedkommende har det 
stærkest opnåelige curricu-
lum vitae med direktør- og 
professorstillinger i tre lan-
de – Danmark, Canada og 
Australien. Hertil kommer 
en tid ved virusforskningen 
ved The Pirbright Institute i 
England.

Min påstand er, at med en 
veterinær kapacitet i spek-
tret af rådgivere i de hekti-
ske dage op til 4.11. kunne 
udfaldet være blevet et helt 
andet, og minkavlerne kun-
ne have fået en god jul! 

Minkskandalen har vist, at 
der ved zoonoser er behov 
for veterinær ekspertise, så 
vi undgår en strategi med 
udryddelsen af ”uskyldige” 
dyr. 

Det er samtidigt blevet 
klart, at det veterinære felt 
ved KU (uddannelsen) og 
SSI (beredskabet) skal styr-
kes væsentligt. Fødevaresty-
relsen skal omdøbes og om-
struktureres. 

Det veterinære segment 
skal styrkes og Veterinærdi-
rektøren ligestilles med den 
administrative direktør for 
at kunne agere selvstændigt 
veterinærfagligt set.

Danmark har ikke brug for 
en ”profil”, men for en hel-
støbt faglig kapacitet som 
Veterinærdirektør. 

Det er også vigtigt frem-
over at rådgivning bliver li-
gestillet med kontrol, så tilli-
den til myndighederne gen-
oprettes!

Folkesundheden er blevet 
et nøgleord for regeringen. 
Men Public Health og Vete-
rinary Public Health er 
bredspektrede forsknings-
områder, der ikke skal 
skamrides af regeringen for 
at retfærdige drabet af 17 
mio. mink. 

Ganske få personer blev 
som nævnt ramt af cluster 5. 
Så hvad vil der ske, når sal-
monella, campylobacter el-
ler listeria rammer os? Det 
er jo zoonotiske bakterier. 

Hvor var dyrlægerne?
Af David Holmberg
Ranunkelvej 33, 9500 Hobro  
dha@mail.dk

STATSMINISTER: Coronapandemien og ik-
ke mindst den seneste skandale, hvor 
regeringen beordrer raske mink aflivet 
uden lovhjemmel, viser desværre med 
al tydelighed, at den demokratiske 
samtale i Folketinget er under et geval-

digt pres og udfordret. 
Det har statsminister Mette Frederiksen (S) hovedansva-

ret for, idet den demokratiske magtstruktur efter coronaen 
kom til Danmark blev centraliseret yderligere under hendes 
ledelse, og hun har med den nuværende epidemilov i hån-
den udelukket de andre partier for debat og medindflydel-
se. 

Nuvel, der kan være mange forståelser og definitioner af, 
hvad et ægte demokrati i Folketinget skal indeholde. I min 
verden er det bærende element den demokratiske samtale 
mellem Folketingets partier, og at regeringen ikke krænker 
mindretallets ret til medindflydelse i væsentlige beslutnin-
ger for vort land, såsom de facto at nedlægge hele mink-
branchen. Derudover skal en regering søge enighed og for-
ståelse med såvel støttepartier som opposition.  

Hvad så nu? Først og fremmest skal vi have en ny og de-
mokratisk epidemilov, som fjerner muligheden for, at rege-
ringen med statsministeren i spidsen kan agere uden et par-
lamentarisk flertal imod sig. 

Mette Frederiksen har kørt en tilgang, der går på ”jeg ale-
ne vide, jeg alene gøre”. En sådan tilgang flugter på ingen 
måde med den demokratiske samtale, og derfor skal vi have 
en ny epidemilov. 

Endelig tror jeg også, at vi bliver nødsaget til at se på per-
sonen Mette Frederiksen, og det med afsæt i den herskende 
coronapandemi og minkskandalen. En dygtig statsleder 
agerer ikke egenrådigt og uden ydmyghed. En dygtig stats-
leder negligerer ikke den demokratiske samtale og Folketin-
gets øvrige partier og partiformænd, når vigtige beslutnin-
ger skal træffes. Og en dygtig statsleder skal endelig ikke 
udvise arrogance og bedrevidenhed. Puha, hvor har Mette 
Frederiksen meget at lære. 

Statsminister har 
meget at lære

Af Stig Jensen
Halkærvej 65B, 9240 Nibe  
stig222@gmail.com

STATSMINISTER: Det er efterhånden tydeligt for enhver, at når 
Mette Frederiksen siger de to ord ”folkesundhed” og ”coro-
na”, føler hun sig berettiget til uden skelen til grundloven at 
beordre hvad som helst, lovligt eller ulovligt.

Der er vel ingen, der tror på, at hun som chef for regerin-
gen var uvidende om, at det var ulovligt at likvidere raske 
minkbesætninger.

Der var ikke sundhedsmæssig eller i øvrigt videnskabelig 
grundlag for det. Alligevel beordrede hun likvideringen.

Åbenbart mener hun helt 
misforstået, at de to oven-
nævnte ord giver hende fri-
kort til at agere diktatorisk, 
uden nogen faglig begrun-
delse og til dels i panik, blot 
for at vise vælgerne handle-
kraft.

Det er jo rendyrket populis-
me på skatteydernes regning.

Den panikagtige ageren fra hendes side kostede 6000 
mennesker deres levebrød, og skatteyderne en yderligere 
regning på 15-20 milliarder kr.

Efterspillet efter den ulovlige ordre, som alene var hendes 
ansvar, viser, at hun forventer, at andre ministre tager skyl-
den for hende, og at hun er klar til at give alle andre skylden 
for lovbruddet og sige hvad som helst for at bevare sit politi-
ske skin. Hvor er det ynkeligt!

Hun skulle selvfølgelig stå ved sit ansvar og forklare årsa-
gen til hendes handling. Og så i øvrigt gå.

Tag ansvar - og gå af

» Hvorfor blev  
dyrlægerne ikke 

taget med på råd?

» Det er jo rendyrket 
populisme på  

skatteydernes regning.
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JULIUS

Inger Støjberg har brugt et kontroversielt slagord fra Donald Trumps kampagne.
- Lad os dræne sumpen!

KORT SAGT

Af Laurits Toft Nielsen
Brombærvej 5, Hune, 9492 Blokhus 
el-n@live.dk

DEMONSTRATIONER: Nu er det 
ikke de røde faner, der de-
monstrerer, men lovlydige 
landmænd og fiskere, og 
selvfølgelig helt efter loven.

Grundloven er overtrådt. 
Landmand Flemming Fugl-
sang Jørgensen spørger, 
hvad bliver det næste, der 
bliver lukket. Det bliver så 
landevejen mellem Aalborg 
og Aarhus - helt lovligt. An-
dre love kan gradbøjes. Nu 
håber vi, at Politiet ikke 
kommer og kræver afgifter 
af traktorerne, som bruges 
privat. Sådan gik det dem, 
der kørte i gulpladebiler til 
golf. Moms- og afgift-frita-
get diesel til traktorer og fi-
skekuttere er selvfølgelig 
lovligt købt, så kvittering 
kan fremvises, de er jo ikke 
lovbrydere, og husk, hvis 
traktoren skal vaskes på 
grund af snavsede fingre fra 
lovbryderne og vildfarne so-
cialdemokrater, så husk at 
bruge den rigtige vandhane, 
den med vandskat og vand-
afledningsafgift. 

Hilsen fra en næsten lovly-
dig socialdemokrat.

Helt lovligt

Af Jens Erik Nielsen
Oremosevej 3G, 9870 Sindal  
jenseriknielsen558@gmail.com

DEMONSTRATION: Hvad tæn-
ker I dog på? Selvfølgelig 
skal Grundloven holdes, det 
er ikke til diskussion. Har I 
landmænd slet ingen re-
spekt for andres liv og hel-
bred, siden der bliver lagt op 
til demonstration i Hjør-
ring? At i henholder jer til, 
at I demonstrerer for Grund-
loven, gør det da ikke min-
dre uansvarligt at forsamles 
så mange mennesker i byen, 
som I selv regner med vil 
komme, og får i tilladelse til 
det, er det da utroligt, hvis 
Told og Skat vil tillade en så-
dan ”privat kørsel” på blå 
diesel, så vil rigtig mange 
privatbilister med dieselbi-
ler være rigtig glade.

Tankeløst?

Af Per Thilkjær
Østerbyen 3, Ørding, 7990  
Øster Assels 7990ptn@gmail.com

MINK: Har mink ændret sta-
tus? Minkavlerne flager på 
halv stang for tiden. Det må 
være af hensyn til minkene, 
da det er dem, der er døde. 
Det er da noget nyt. Mig be-
kendt er det ikke tidligere 
praktiseret i forbindelse 
med pelsning. Det døde de 
jo også af.

Ny status?

Af Janny Oien
cafémedarbejder,  
Fanøvej 14, 9900 Frederikshavn  
jannyoien14@icloud.com

GENÅBNING: Endelig blev vi 
sluppet fri af regeringens 
jerngreb. Ikke en eneste 
mink tilbage, mange famili-
er er opløst, og endnu ikke 
nogen form for erstatning er 
kommet på tale. For vores 
regering har travlt med, for 
at citere Venstres Jakob El-
lemann- Jensen, ”at redde 
deres eget skind”.

Det har betydet, at vi i 
Nordjylland har måttet luk-
ke ned og være i vores egen 
kommune, og vi i restau-
rantbranchen har for anden 
gang i år måttet lukke ned, 
og det koster. 

Både det mentale og øko-
nomiske overskud skrum-
per. Også selvom man får 
økonomisk kompensation.

Jeg er selv ansat i en café, 
og jeg har glædet mig til, at 
vi igen kan åbne, og jeg ved, 
at mine kolleger og chef og-
så glæder sig sammen med 
resten af branchen. 

Men det er, som om rege-
ringen slet ikke har tænkt 
på, at caféer ikke kan drives 
uden mennesker. 

Det viser sig nu, at diverse 

undersøgelser og test ikke 
har kunnet give belæg for at 
lukke Nordjylland ned over-
hovedet eller for den sags 
skyld at slå de mange millio-
ner mink ihjel. 

Det betyder, at Nordjyl-
land nu igen kan lukke op, 
og restriktionerne ophæves. 
Det er efter min mening kun 
lykkedes under stort pres fra 
Per Larsen (K) og de syv 
nordjyske borgmestre. 

”I må åbne jeres caféer og 
restauranter fra i morgen,” 
blev det meddelt torsdag 
middag. 

Er der overhovedet nogen, 
der har gjort sig tanker om, 
hvordan man driver en café 
eller restaurant? 

Så sent som i sidste uge fik 
vi at vide, at der ikke bliver 

åbnet før 3. december, da de 
sundhedsmæssige anbefa-
linger skal overholdes. Og 
det kunne ikke laves om. 

Nu står vi imidlertid kun 
14 dage efter nedlukningen 
og får at vide, at vi bare kan 
åbne op igen. 

Det betyder, at der skal 
handles ind og tjekkes op 
på, om der er varer nok. Der 
skal forberedes mad, fyldes 
op og bages kager. Nogle er 
måske gået i gang med en 
omgang maling eller vinter-
rengøring, man lige så godt 
kunne fordrive tiden med. 
Alt det skal der lige styr på, 
og det tager ikke kun ét 
døgn. 

Det er respektløst over for 
branchen og for Nordjylland 
at behandle os på denne her 
måde. 

Jeg håber, at nogen, især 
regeringen, får øjnene op 
for, at det at lukke ned og 
åbne op igen ikke er noget, 
man ”bare lige gør”, blot for-
di statsminister Mette Fre-
deriksen befaler det. 

Jeg håber, at regeringen 
snart forstår, at man ikke ba-
re kan bruge sin magt over 
for hverken minkavlere, 
nordjyder eller danskere på 
den måde. 

Respektløst over for 
erhvervslivet

Af Vagn Sand Jensen
Jasminvej 4, 9870 Sindal  
vagnsand@gmail.com 

MINK: Vi har en corona-epidemi løbende, som startede tid-
ligt på året og her mod årets slutning har spredt sig rundt i 
hele landet. I juni blev der i Nordjylland konstateret udbredt 
smittespredning med covid-19 med en unik minkvariant, 
skabt i en nordjysk minkbesætning med baggrund i en alle-
rede kendt human-type. 

Efterfølgende skete smittespredning af minkvarianten af 
covid-19 til et nærliggende plejecenter samt en række per-
soner med tilknytning hertil i alt omkring 30 personer. Det 
er dokumenteret, at introduktionen af covid-19 til mink ske-
te via medarbejdere i minkbesætningen.

Yderligere to minkbesætninger blev i samme periode og i 
samme område smittet med minkvarianten. Det er sandsyn-
liggjort, at smitten mellem minkbesætning 1 og 2 skyldes 
person-person smitte. Det vurderes endvidere, at smitte til 
minkbesætning 3 også skyldes person-person smitte. Rege-
ringen besluttede af forsigtighedsgrunde at lade alle tre be-
sætninger aflive. 

I perioden 8. juni til 16. juli blev i alt fundet 90 personer 
smittet med minkvarianter af covid-19 i Region Nordjyl-
land. 

Trods brug af landsdækkende screeninger og overvåg-
ningsrunder på 125 af landets minkbesætninger svarende 
til 10 pct. af den samlede bestand i Danmark har det til dato 
ikke været muligt at stoppe smittespredningen. 

Dette resultat svarer til erfaringer fra Holland, hvor man 
har haft langvarige og tilsyneladende uløselige problemer 
med smittespredning mellem mink og mennesker. Man har 
her, lige som i Danmark, besluttet at indstille minkavl.

Med eliminering af de danske minkbestande forestår der 
nu et stort reparationsarbejde både i praksis og mentalt hos 
avlerne. 

Forhåbentlig bliver vi i stand til inden alt for længe at byde 
mange gæster og turister velkomne tilbage til Nordjylland 
uden covid-19 og dets minkvarianter. 

Inden da er det vigtigt, at vi passer godt på os selv og hin-
anden og genfinder den rolige stemmeføring og normale 
nordjyske fornuft.  

Lad os genfinde 
rolig stemme

 » Lige nu handler det om at stå fast og vifte  
aftalepapiret fra i sommer foran næsen på skatte- 
ministeren og sige: helt ærligt, tilbage til skrivebordet.
MAI VILLADSEN, klimaordfører (EL), om udspil til grøn skattereform, i Politiken

Af Mogens Dahl
Trollhättanvej 23, 9800 Hjørring 
mugge@has.dk

DIGE: Ingen har glæde af mudderkastning, mener Jens Dige 
(18.11.). Ikke desto mindre fortsætter han selv i samme rille 
(22.11.). Hvad er egentlig Diges budskab?

For mig er det ufatteligt, at Dige gang på gang kan få så 
megen spalteplads til at forklare sit synspunkt, som for de 
fleste almindeligt begavede mennesker kan sammenfattes i 
to linjer, nemlig:

1. Blå blok med Venstre i spidsen er en flok onde, egoisti-
ske og griske mennesker, som kun tænker på sig selv, me-
dens

2. Rød blok med Socialdemokraterne i spidsen er gode, 
empatiske mennesker, som kun ønsker det bedste for sine 
medmennesker.

Jeg håber, at selv Jens Dige kan se og høre, hvor fjollet det 
lyder. Jens Dige udskammer (dejligt nyt ord i tiden) en mas-
se Venstre-politikeres fejltrin.

Jeg nævner lige i flæng en række røde navne  hovedsage-
ligt socialdemokrater: Jens Kramer Mikkelsen, Henning G. 
Jensen, Marius Andersen, Ritt Bjerregaard, Frank Jensen, 
Per Hækkerup, Ole Stavad, Sass Larsen, Helle Thorning, Uf-
fe Elbæk og Annette Vilhelmsen. Ikke for udskamme nogen, 
men Jens Dige kan tænke sit.

Alle politikere er såmænd ganske almindelige mennesker, 
som formentlig efter bedste evne søger at gøre deres bedste 
for os alle. Men lidt frynsegoder er da ikke at foragte.

Jeg tror ikke, hverken blå eller røde har noget at lade hin-
anden høre i det spil.

Minkene og Grundloven har ikke noget med hinanden at 
gøre.

Mudderkastning fortsætter
» Jeg håber, at  

nogen, især  
regeringen, får øjnene 
op for, at det at lukke 
ned og åbne op igen 
ikke er noget, man 
”bare lige gør”.


