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MINKAFLIVNINGER: Cluster 5 blev udråbt 
til at have et pandemisk potentiale som 
SARS-CoV-2 fra Wuhan. 

Uden en nagelfast baggrund og med 
en svag rådgivning traf statsminister 
Mette Frederiksen en forhastet, uhold-
bar, og som det ser ud, en ulovlig be-
slutning, som i virkeligheden betød 
nedlæggelsen af et helt erhverv. 

Beslutningsgrundlaget er successivt 
blevet udtyndet og  er forsvundet, fordi 
cluster 5 viste sig at mangle alle de af-
gørende egenskaber, der skal til for at 
forårsage en pandemi. 

Cluster 5 er et patogen (sygdoms-
fremkaldende) smitstof og har en mo-
derat virulens (evne til at fremkalde 
sygdom) i mink.  En minkfarm gen-
nemsyges hurtigt - ca. 10-14 dage - og  
bliver derved immuniseret.

Vi har ikke hørt noget om sygdoms-
forløbet og dødsfald hos mennesker?

Smitsomheden (infektiøsiteten) er 
stor hos mink, men da cluster 5 kun 
udgør syv promille af isolaterne hos 
mennesker, er den åbenbart ikke sær-
lig smitsom her.  Det oplyses, at cluster 
5 ikke er påvist siden september, hvil-
ket betyder, at dens overlevelsesevne - 
viabilitet - er ringe.  Alt dette taler for, 
at cluster 5 mangler potentialet til at 
blive et problem. 

Nu oplyses det tilmed, at den vacci-
ne, der udvikles på Statens Seruminsti-
tut også dækker cluster 5.

Det er en kendsgerning, at denne ty-
pe (RNA) virus muterer hele tiden, der 
er således beskrevet 40 forskellige mu-
tanter på Island. Så det, vi har set hos 
minkene, er et kendt fænomen, som er 
blevet overdramatiseret og misfortol-
ket.

Risikovurdering og risikohåndtering 
var vigtige discipliner, da Danmarks 
veterinære beredskab var intakt. Det, 
der har udspillet sig for vore øjne og 
ører, har karakter af både en fejlvurde-
ring og en fejlhåndtering. Hvorfor 
mon?  Fordi sådanne vigtige beslutnin-

ger ikke skal diskuteres og tages for 
åben skærm. Forskere, der normalt 
skriver artikler og indlæg til kongres-
ser, har svært ved at formulere sig klart 
nok for ”Folkedomstolen”. 

Derfor kan  politikerne benytte lejlig-
heden til at skære igennem og bruge 
det, der understøtter deres politik.

Det er ingen hemmelighed, at mink-
produktionen er en torn i øjet på rød 
blok, så statsministerens beslutsom-
hed i risikohåndteringen kan være bå-
ret af, at det nok ville være en populær 
beslutning - også i videre kredse

Da dyrlægerne sad på beredskabet, 
var der planer for aflivning af dyr 
(stamping out) under dyreværnsmæs-
sige forsvarlige forhold. 

Det var der ikke her. 
Det blev en uskøn forestilling, der 

udspillede sig for åben skærm. Alt var 
amatøragtigt med brug af importeret 
arbejdskraft. Der forekom også dyre-
mishandling i processen med efterføl-
gende politianmeldelser. Hertil kom, 
at der blev brugt politi og militær mod 
lovlydige borgere, der gennem årene 
har givet store bidrag til samfundsøko-
nomi. 

På tv (13.11.) holdt Søren Brostrøm 
på - i modstrid med alle facts – en end-
løsung (minkmord)! Vi er desværre 
nået til et punkt, hvor det drejer sig om 
ikke at tabe ansigt. Så pyt med retfær-
digheden for  de 17 mio. mink og deres 
ejere med familie!

Zoonoser er sygdomme der smitter 
mellem dyr og mennesker. Da ca. 75 
pct. af de smitstoffer, der rammer os er 
zoonotiske, er det et kæmpe område. 

De levnedsmiddelbårne zoonoser 
med bakterier som f.eks. listeria sal-
monelle, campylobacter kender vi og 
kan håndtere, fordi disse smitstoffer er 
i miljø og dyr omkring os. 

Derimod har vi problemer, når vi bli-
ver konfronteret med eksotiske smit-
stoffer fra den vilde fauna, f.eks. SARS, 
SARS-CoV-2, Ebolavirus, Marburgvi-
rus, HIV-1 virus, hvor flagermus, aber 
og andre dyr er mistænkte som kilder 
til disse smitstoffer. Det er konfrontati-
onen med et ukendt smitstof, der ud-

fordrer vort immunforsvar. Det er vist 
aldrig sket, at et pandemisk viralt smit-
stof er opstået i vore husdyr? 

Det, vi ser med cluster 5 i mink, kan 
svare til, at vi tidligere brugte passage-
podninger i forsøgsdyr for at svække 
en virus.

Dyrene og os! I Danmark har man si-
den 1997 flyttet ansvaret for vore dyr 
fra dyrlægerne til læger, ingeniører og 
DJØFer.  Det manifesterer sig netop 
nu, hvor der totalt mangler respekt for 
vore medskabninger - dyrene. 

Der er indført dødsdom i ”hundelo-
ven”, hvor der kun er anklager, og nu er 
det minkene.

Der var erfarne dyrlæger, der havde 
forslag og søgte at blive hørt. 

Det blev de ikke! Det veterinære be-
redskab og Veterinæruddannelsen er 
blevet nedprioriteret og maltrakteret. 

Derfor flygtede mange eksperter 
med stor viden. På det virologiske om-
råde har vi to virologer, der har skrevet 
både ph.d.-afhandling og disputats. 
Dem er der ikke plads til, selv om de 
ved meget om minksygdomme. 

Der er utroligt mange velmenende 
grupper, organisationer og enkeltper-
soner, der bekymrer sig om alle de dyr, 
der kaldes produktionsdyr. 

Vi kan sikkert nedlægge mange pro-
duktioner, men der er et verdensmar-
ked, hvis behov skal dækkes – og det 
bliver det! 

Vi kan i Danmark sørge for de bedst 
mulige betingelser for pasning og pleje 
af alle disse dyr, og internationalt er 
helt i front. Som det blev udtrykt af 
professor Lars E. Larsen på tv: ”Jeg vil 
hellere være mink i Danmark end i Ki-
na”.

Vi dyrlæger er alle dyrs advokater, 
men det ser ikke ud til, vi må forsvare 
dem! Det, vi oplever på tv, er decideret 
pinligt! Kan en regering virkelig over-
leve det? I efterspillet må indgå de sa-
ger, der er overgået Erik Ninn-Hansen 
og Inger Støjberg. De igangværende 
ulovlige  tiltag ødelægger et helt er-
hverv og bringer ulykke over måske 
600-700 danske familier og deres eksi-
stensgrundlag.

Kan en regering 
overleve dette her?

Af Torben Fristrup
Vindfløjen 62, 9380 Vestbjerg 
fristrup@fhaal.dk

NEDLUKNING: Kære regering. Hvorfor holder I stædig fast i 
nedlukningen af Nordjylland - når

- WHO, Fauchi (usa) og flere danske eksperter ikke anser 
cluster 5 som en risiko for virkningen af en kommende vac-
cine.

- to af kommunerne er blandt de seks kommuner i hele 
landet der har mindst smitte.

. Der er ikke siden september fundet flere cluster 5 - heller 
ikke i sidste uge.

- Andelen af minkrelaterede positive test er faldet til 25 
pct., og vil i næste uge falde yderligere.

- Der er ikke flere mink i Nordjylland - mangler kun de to 
sidste farme mandag.

- Alle syv kommuner under et har meget lavere smittetal 
end mange andre kommuner - herunder Vestegnens kom-
muner.

- Der er ingen som helst tegn på risiko for folkesundheden 
i de syv kommuner

Få nu de restriktioner ophævet hurtigst mulig og gerne i 
løbet af den kommende uge.

Hvorfor holder I fast?

Af Harry Brix
Primulavej 8, 9380 Vestbjerg  
brixvin@stofanet.dk

MINK: Loven gælder for alle, Ole Stavad. I fredagens avis 
(13.11.) kalder Ole Stavad regeringens befaling om afliv-
ning af alle mink i Danmark for en ”formel fejl.”

Ja, men Ole Stavad, der er ikke tale om en formel fejl. Der 
er tale om en handling, der ikke er lovhjemmel til, og som 
du forsøger at bagatellisere. Jeg troede faktisk, at han kend-
te Grundloven, det har han da i hvert fald skrevet under på, 
da han blev valgt til Folketinget. At alle folketingsmedlem-
mer, på nær Socialdemokraterne, ønsker, at loven skal over-
holdes, tjener alle de andre partier til ære. Det er ikke disse 
partier, der holder minkbranchen som gidsler. Det er en 
uduelig fødevareminister, der ikke har styr på sit ministeri-
um, og som skifter holdning med korte intervaller.

I øvrigt husker Ole Stavad sikkert, hvordan det går en 
skatteminister, der ikke har orden i sit hjemmearbejde.

Loven gælder for alle

Af Poul Møller Pedersen
Agerhønevej 6, 9800 Hjørring  
rullen@has.dk 

MINKAVL: Angående minkavlerne i Vendsyssel: Kan det vir-
kelig passe, at de skal behandles på denne måde? Hvorfor 
har politikerne ikke styr på reglerne i dette land?

Problemet er, at det er ikke politikerne, der styrer landet, 
det er embedsmændene. Dem med de fine habitter, slips og 
attachetasker. Politikerne ved ingenting. men vi vendelboer 
har et slogan. der siger: At leve er ikke at kæmpe uden om 
alt, hvad der er svært, men at leve er at kæmpe for alt, hvad 
man har kært. Jeg vil gerne sige det igen: Politikerne ved ik-
ke, hvad der foregår , de bliver valgt ind i Folketinget, uden 
at de overhovedet kender til nogle regler. Det, det drejer sig 
om, er at komme i Folketinget, så de kan profilere sig og vise 
sig frem og tjene en fed hyre. Er det demokrati? Næppe.

Politikere ved ingenting

Af Morten Nielsen
 Fredensvej 11, 9400 Nørresundby  
mortennielsen36@yahoo.dk

MINK: Når man hører den borgerlige oppositions kritik af re-
geringens håndtering af mink, skulle man tro, at dyr er vig-
tigere en mennesker. Selvfølgelig skulle ministeren ikke 
bryde grundloven for det. Men som Mette Frederiksen rig-
tigt siger, er folkesundhed vigtigere end dyr. Corona har 
ramt verden hårdt, og andre europæiske lande følger trop 
og nedlægger mink, for de smitter hurtigere, og smitten går 
videre til mennesker. Derfor var beslutningen om at ned-
lægge mink hurtigst muligt den rigtige.

Dyrene er ikke vigtigst
STATSMINISTEREN
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Skriv gerne - men skriv kort.

Adressen er: debat@nordjyske.dk

Læserbreve må være på højst 
300 ord (ca. 1800 tegn).

Bidrag til Kort sagt må være på 
højst 50 ord (ca. 300 tegn).

 

Indlæg til Synspunkt må være på 
højst 650 ord (ca. 3700 tegn).

Husk tydeligt at angive navn og 
adresse.

Husk at medsende portrætfoto. 
Indlæg må ikke være sendt til  

andre aviser/medier.

Anonyme henvendelser afvises.

Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere/forkorte i indlæg 
og har ikke noget ansvar for til-
sendt materiale.

Vær med i debatten

JULIUS

Det er stadig ikke tilladt folk fra Nordjylland at tage arbejde syd for Limfjorden, men...
- Go’ morgen, chef. Undskyld jeg kommer lidt for sent,  

men det tog lidt længere tid under fjorden, end jeg regnede med.

Af Holger Graversen
Samsøgade 11, 9560 Hadsund  
h.graversen@privat.dk

MINKAVL: Som en af mange læsere har jeg i 
mange år glædet mig til at gå i postkassen og 
efterfølgende nyde at læse vores nordjyske 
avis over morgenkaffen.

Men jeg må desværre konstatere, at denne 
glæde gradvist er forsvundet, efter at avisen 
har fået ny chefredaktør.

Som eneste nordjyske dagblad mener jeg, 
at vores fælles avis har pligt til at være så po-
litisk neutral som muligt. Og det har jeg glæ-
det mig over, at den i det store og hele har 
været - indtil nu.

Næsten dagligt ser vi samme chefredaktør 
- bedrevidende med korslagte arme - de-
monstrere, at han er klogere end det meste 
af Folketinget og de fleste sagkyndige på 
sundhedsområdet. 

Hans superborgerlige indstilling skinner 
klart igennem hans skriverier. 

Han kan ikke fordrage vores dygtige stats-
minister og forsøger at nedgøre hende og 
sprede mistillid til hende blandt læserne.

 Vi er alle kede og trætte af coronaen, og vi 
har alle sympati med minkavlerne. 

Men stop nu den daglige gang klynkeri og 
glæd jer over, at Danmark er et af de lande, 
som bedst har klaret sig i corona-krisen. 
Selvfølgelig skal minkavlerne have en rime-
lig erstatning, men lad os også komme i 
gang med en debat om det rimelige i over-
hovedet at have minkavl i landet.

For mig er det dyremishandling med de 
hidtidige forhold for dyrene.

Men lad mig slutte med en velment og 
kraftig opfordring til avisens redaktion om 
at droppe den daglige negative medicin.

Dette både af hensyn til avisen selv og vi 

mange læsere. Af disse er lige så mange so-
cialdemokrater som borgerlige.

Svar: Kære Holger Graversen
Jeg er i mine godt 25 år som journalist ble-

vet beskyldt for at være blå, rød, grøn, kom-
munist, socialdemokrat, venstremand, kon-
servativ og endda nazist, og intet af det har 
formentlig været positivt ment. Det er fint. 
Det kommer med jobbet. Et medies vigtigste 
opgave er at føre opsyn med beslutningsta-
gere, uanset partifarve, og en anden gang 
vil det være borgerlige, der angriber min 
person og min personlige fremtoning frem 
for at angribe de fakta, der fremlægges her i 
NORDJYSKE efter kritiske artikler. 

Men her er fakta, hvis du kan tåle dem: 
Ifølge Statens Serum Institut er sandsynlig-
heden for at finde cluster 5 i de syv lukkede 
kommuner ”mindre end 0,5 procent”. SSI’s 
ord, ikke mine. Risikoen for ny opblussen er 
ren logisk forsvundet sammen med minke-
ne, og ifølge WHO er der vacciner på vej, der 
også dækker cluster 5. Det sidste er dog rent 
hypotetisk, for ifølge Kåre Mølbak og SSI ek-
sisterer cluster 5 formentlig ikke længere. 
Det er ikke udtryk for hverken partipolitik, 
bedrevidenhed, klynk eller foragt for stats-
ministeren at bringe disse fakta ud til bor-
gerne i Nordjylland. Det er en pligt for 
NORDJYSKE som medie. 

Til sidst en indrømmelse: Ja, jeg er nok ik-
ke særlig god på billeder. Vi er nogle stykker, 
der bærer det tunge lod i livet. Men forhold 
dig nu til fakta frem for mine armes place-
ring. Det må da være mere interessant.

 Venlig hilsen
 Karl Erik Stougaard
 ansv. chefredaktør

Drop den daglige 
negative medicin

Af Gunnar Yde
dyrlæge, Hestepraksis Nordvest, 
Parkvej 28 D, Vilsund, 7700 Thisted 
gunnaryde@mail.tele.dk

MINK: Minkbranchen er slået 
ihjel, men var det nu også 
nødvendigt?

På Statens Seruminstituts 
hjemmeside kan følgende 
findes under nyheder: Mil-
jø- og Fødevareministeriet 
har anmodet Statens Serum 
Institut om en risikovurde-
ring i forhold til human 
sundhed, hvis minkavlere 
efter aflivning af smittede 
dyr eller pelsning i 2020-sæ-
sonen, fortsætter minkpro-
duktionen ind i 2021 som 
normalt. 

Der er alene brug for en 
vurdering af risiko, ikke for-
slag til mulige løsninger.

Konklusionen (3.11.) lød: 
En fortsat minkavl under en 
igangværende covid-19-epi-
demi indebærer en betyde-
lig risiko for folkesundhe-
den, herunder for mulighe-
derne for at forebygge co-
vid-19 med vacciner”

Mine bemærkninger: Den-
ne konklusion til Fødevare-
ministeriet fra SSI er formo-
dentlig grundlaget for rege-
ringens beslutning om afliv-
ning af alle mink i Danmark. 

Den fejlagtige oplysning, at 
en person på et plejehjem på 
Sjælland også skulle være 
ramt af cluster 5-minkvaria-
tionen, var meget sandsyn-
ligt dråben, der fik regerin-
gen til gå i panik og til ho-
vedløs handling. 

At mutationer hos mink 
kan udgøre en betydelig fare 
for en fremtidig vaccines 
virkning, er en vurdering fra 
SSI baseret på ganske få re-
sultater, offentliggjort 
10.11.

Denne vurdering er i løbet 
af den sidste uge blevet af-
vist af adskillige eksperter, 
både indenlandske og uden-
landske. 

Det er yderst beskæm-
mende, at der ovenfor kun 
spørges ind til risikovurde-
ring, uden mulige løsninger. 

Det er samtidigt dybt, dybt 
tragisk, at der ikke blev ind-
hentet second opinion fra an-

dre eksperter, inden en så 
voldsom instruks om afliv-
ning af alle danske mink 
blev dikteret ud 4.11. 

Vi ved, at alle vira gerne 
vil overleve bedst muligt. 
Mutationer hos covid-19 er 
forventelig og fundet. Selv-
følgelig også på minkfarme-
ne, hvor der er rigtig mange 
dyr. Virus mister typisk viru-
lens ved gentagne opforme-
ringer, som netop sker hos 
mink. Dette kunne have væ-
ret en gratis mulighed for en 
meget hurtig udvikling af en 
minkvaccine mod covid-19. 
En sådan minkvaccine kun-
ne have været inddraget i de 
årlige vaccinationsprogram-
mer. Risikoen for et smitte-
reservoir ville dermed være 
elimineret.  

Jeg har her set muligheder 
i stedet for skrækscenarier. 
At fylde befolkningen med 
angst, tilmed på et meget 
tvivlsomt grundlag, var et 
styringsredskab. Men i et 
demokrati vil vi ikke styres. 
Vi vil informeres på et solidt 
grundlag. 

Det virker unægtelig, som 
om regeringen her via Føde-
vareministeriet bestiller en 
faglig undskyldning for at 
aflive alle danske mink.

Er det nødvendigt 
at slå branche ihjel?

 » Regeringen har lukket samfundet ned og skader 
hundredtusindvis af danskeres mentale sundhed på 
grund af en virus med en dødelighed på to promille.
CHRISTIAN BJØRNSKOV, professor i økonomi på Aarhus Universitet, i Information

Af Per Gammelgaard
Elmevej 9, 2. tv, 9900 Frederikshavn 
persnegl@gmail.com

MINKSAG: Dengang regerin-
gen med triumf blev dannet, 
undrede Mogens Jensens 
placering som fødevaremi-
nister mig meget. Han har jo 
aldrig lagt skjul på, at det er 
kulturstoffet, der interesse-
rer ham, men endnu engang 
måtte han tage til takke med 
et helt andet felt. 

Nu er stakkels Mogens 
Jensen så ved at blive pelset, 
fordi der jo skal findes en 
syndebuk i den sag, der fø-
res frem som minkskanda-
len. 

Han har virket lettere for-
virret, udmeldingerne pas-
ser dårligt sammen, og især 
oppositionen, der af bitter 
erfaring ved, at med lov skal 
land bygges, farer løs på 
ham som glubske rovdyr. 

Der er sket en fejl, bedyrer 
han, men politik er et blo-
digt spil, der sætter hævn 
meget højere end tilgivelse.

For regeringen har folke-
sundheden hele vejen igen-
nem coronakrisen haft før-
steprioritet. Det lange, seje 
træk virker, men det viser sig 

altså, at kravet om udryd-
delse af mink i Danmark 
rækker ud over beføjelserne, 
selv om kravet lyder umid-
delbart fornuftigt. Ikke bare 
er besætningerne tikkende 
virusbomber, det er også 
dyrplageri at have dem gå-
ende i små bure. Her står vi 
nu. 

Skulle der peges på en vir-
kelig skurk i det uskønne 
forløb, må navnet Kåre Møl-
bak frem i lyset. Hans frem- 
og tilbagemeldinger har 
skabt stor uklarhed om be-
slutningerne. Lad os bare ta-
ge cluster 5. Først er den me-
get farlig, dernæst måske ik-
ke så farlig, og til sidst rum-
sterer den, ifølge Mølbak, 
mest i politikernes univers. 
Gennem tiden har denne 
epidemiolog imidlertid nydt 
stor anerkendelse. Ja, man 
har bøjet sig i støvet for ham 
og taget hans ord for den 
skinbarlige sandhed. 

Politik er et blodigt spil

» Det virker  
unægtelig, som 

om regeringen bestil-
ler en faglig undskyld-
ning for at aflive alle 
danske mink.

» Skulle der peges 
på en virkelig skurk 

i det uskønne forløb, 
må navnet Kåre  
Mølbak frem i lyset.


