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Høsterkøb den 31. januar 2014
Vedr.: Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og
svinebesætninger mv.
DOSO mener grundlæggende, at dyr der er syge kan have gavn af behandling med
antibiotika, hvis behandlingen gives på grundlag af en kvalificeret veterinær vurdering af
hvert enkelt dyr. DOSO tager således på det kraftigste afstand fra massebehandling, hvor også
raske dyr udsættes for antibiotika. DOSO mener derfor, at anvendelsen af antibiotika nøje bør
overvejes, både af hensyn til at sikre, at antibiotika fortsat vil være virksomt for både dyr og
mennesker, hvor der reelt er behov for det, og af hensyn til at sikre, at anvendelsen ikke
kompenserer for uhensigtsmæssige aspekter ved dyreholdet. DOSO tager således spredningen
af MRSA på svinefarme særdeles alvorligt.
Et illustrerende eksempel på misbruget, er den udbredte brug af antibiotika til smågrise lige
efter fravænning. Her forsøger man at behandle de problemer med diarré, der opstår, fordi
grisene fravænnes alt for tidligt. Smågrisenes immunsystem og mave-tarmkanal er slet ikke
parat til at blive fravænnet, og derfor får de diarré.
På den baggrund kan DOSO tilslutte sig det øgede fokus på lægemidler og antibiotikaforbrug
samt tiltag til, at forbruget reduceres under anvendelse af de foreslåede grænseværdier.
Samtidig mener vi dog, at der fortsat skal arbejdes aktivt på at reducere forbruget yderligere.
Det alt afgørende i denne forbindelse er, at man koncentrer sig om årsagerne til sygdommen,
som ofte er relateret til den intensive produktion, som foregår under trange og miljøfattige
forhold.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
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