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Bæredygtig håndtering af colidiarré ● Ny vaccine til grise
Beskytter bredt mod E. coli i klimastalden1
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E. coli i klimastalden forårsaget af enterotoxigen F4- og F18-Escherichia coli.

For yderligere information:
Telefon:
+45 45 26 60 60

E-mail: nordic@elanco.com

e www.elanco.com

Elanco Animal Health A/S
Lyskær 3E, 2. tv., 2730 Herlev

Coliprotec F4/F18, lyofilisat til oral suspension, til svin. Vaccinen indeholder levende, ikke-patogene, usvækkede Escherichia coli, henholdsvis O8:K87 (F4ac) 1,3*108 - 9,0*108 kolonidannende enheder (CFU) og O141:K94* (F18ac) 2,8*108 - 3,0*109 CFU/dosis. Indikationer: Anvendes til aktiv immunisering af svin fra 18-dages alderen mod enterotoksigene F4positive og F18-positive Escherichia coli med henblik på at mindske forekomsten af moderat til svær E. coli-fravænningsdiarré hos inficerede svin samt at mindske fækal udskillelse af enterotoksigene F4-positive og F18-positive E. coli fra inficerede svin. Immunitetens indtræden: 7 dage efter vaccination. Immunitetens varighed: 21 dage efter vaccination.
Særlige advarlser: Det frarådes at vaccinere dyr, som er i immunundertrykkende behandling, og dyr, som er i antibakteriel behandling med virkning mod E. coli. Særlige forsigtighedsregler: Kun raske dyr må vaccineres. Vaccinerede smågrise kan udskille vaccinestammerne i mindst 14 dage efter vaccination. Vaccinestammerne kan let spredes til andre svin,
der er i kontakt med vaccinerede svin. Uvaccinerede svin, der er i kontakt med de vaccinerede svin, vil bære og udskille vaccinestammerne ligesom vaccinerede svin. I denne periode bør svin, som har nedsat immunforsvar, undgå kontakt med vaccinerede svin. Ved håndtering af lægemidlet bør anvendes personlige værnemidler bestående af beskyttende
engangshandsker og øjenværn. Ved uforsætlig indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. Ved spild på huden skal der straks skylles med vand, og der skal snarest muligt søges lægehjælp; indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. Bivirkninger: ingen observerede. Anvendelse frarådes under
drægtighed. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering: Der indgives en enkelt dosis oralt fra
18-dages alderen. Alt udstyr, der anvendes til klargøring og administration af vaccinen, skal være frit for rester af antimikrobielle midler, rengøringsmidler og desinfektionsmiddel for at forhindre inaktivering. 50-dosispakning: Rekonstituer lyofilisatet ved at tilsætte 10 ml vand til hætteglasset. Omryst hætteglasset godt. Individuel vaccination med drench:
Overfør det rekonstituerede lyofilisat til et måleglas, og tilsæt vand til et samlet volumen på 100 ml. Omryst blandingen godt og giv en enkelt dosis på 2 ml oralt. Opløsningen anvendes inden for 4 timer. Vaccination gennem drikkevandet: Gives i trug eller via doseringspumpe: Tilbagehold drikkevandstilførslen i 1 til 2 timer før den planlagte vaccination. Det
rekonstituerede lyofilisat opblandes i den mængde vand eller stamopløsning grisene forventes at drikke i løbet af 4 timer. Tilbageholdelsestid: 0 dage. Udleveringstilladelse: BP. Pakning: Karton med fire hætteglas á 50 doser. Indehaver af markedsføringstilladelse: Prevtec Microbia GmbH, Tyskland. Distributør: Elanco Animal Health A/S. TEKSTEN ER
OMSKREVET OG/ELLER FORKORTET I FORHOLD TIL DET GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMÉET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO: Elanco Animal Health, Herlev, tlf.nr. 45 26 60 60. Marts 2017. COLIPROTEC er et registreret varemærke tilhørende Prevtec Microbia Inc., anvendes på licens af Elanco, en division af Eli Lilly.
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Målrettet avl af racehunde er med til at opretholde en mangfoldighed af racer, men stiller store krav til avlen.
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Seresto Vet., halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg (1,25 g imidacloprid og 0,56 g flumethrin). Seresto Vet., halsbånd til hunde > 8 kg (4,5 g imidacloprid og 2,03 g flumethrin). Indikationer: Til behandling
(Ctenocephalides felis) og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis (hund og kat) og C. canis (hund)) hos hunde og katte i 7-8 måneder. Beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver
i 10 uger hos katte og 8 måneder hos hunde. Seresto Vet. kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis. Seresto Vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning
mod flåter (Ixodes ricinus (hund og kat), Rhipicephalus sanguineus (hund), Rhipicephalus turanicus (katte), Dermacentor reticulatus (hund)) og repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod flåter Ixodes
ricinus (hund og kat), Rhipicephalus sanguineus (hund)) i 8 måneder. Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter. Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af Babesia canis vogeli og
Ehrlichia canis fra flåtarten (Rhipicephalus sanguineus). Hermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder. Til bekæmpelse af angreb af bidende lus (Trichodectes canis) hos hunde.
For bedste resultat bør halsbåndet sættes på, før flåt- eller loppesæsonen begynder. Farmakodynamiske egenskaber: Virker på kattelopper (C. felis) umiddelbart efter påføring af halsbåndet, mens
tilstrækkelig effekt på hundelopper (C. canis) starter inden for en uge efter påføring af halsbåndet. Produktet har en repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod de specificerede flåter, hvilket hindrer
repellerede parasitter i at suge blod og derved indirekte hjælper med at nedsætte risikoen for overførsel af vektorbårne sygdomme. Hos hunde, kan der i tillæg til de patogener, der er angivet i indikationsafsnittet,
opnås en indirekte beskyttelse mod overførsel af Babesia canis canis (fra flåtarten Dermacentor reticulatus) påvist i en laboratorieundersøgelse ved dag 28 efter behandling, og indirekte beskyttelse mod
overførsel af Anaplasma phagocytophilum (fra skovflåten Ixodes ricinus) er påvist ved en laboratorieundersøgelse efter 2 måneders behandling. Hermed reduceres risikoen for udvikling af sygdomme som er
forårsaget af disse patogener under betingelserne i disse studier. Kontraindikationer: Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed
over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Drægtighed og laktation: I laboratorieundersøgelser har hverken flumethrin eller imidacloprid hos rotter og kaniner påvirket fertiliteten eller
reproduktionen eller udvist teratogen eller føtotoksisk virkning. Dog er lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning ikke fastlagt hos de dyr præparatet er beregnet til. I fravær af data anbefales det
ikke at bruge præparatet til drægtige eller diegivende hunkatte eller tæver. Bemærkning: Som ved alle langtidsvirkende topikale produkter, kan sæsonbetinget fældning føre til en forbigående, mindre
reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Som
med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn.
Personer med kendt overfølsomhed over for stofferne i halsbåndet bør undgå kontakt med halsbåndet. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand
efter at have fastgjort halsbåndet. Bivirkninger: Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan mindre adfærdsændringer, som f.eks. kradsen omkring halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage
efter halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet ikke er for stramt. Milde reaktioner som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og
ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger, uden at halsbåndet fjernes. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I
meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem eller hudlæsioner omkring halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at halsbåndet
fjernes. Hos katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan
der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. Interaktioner: Ingen kendte. Dosis og indgivelsesmåde: Kutan anvendelse. Ét halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg
anvendes et Seresto Vet halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Rul halsbåndet
ud og kontrollér, at der ikke sidder rester fra plastiklåsene i halsbåndet. Justér halsbåndet om dyrets hals uden at stramme det for meget (to fingre skal kunne være mellem halsbåndet
og halsen). Træk overskydende halsbånd gennem løkken og klip af, så der er 2 cm tilbage. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter
behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Pakninger: Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto Vet. til
hunde > 8 kg: 1 halsbånd. Priser: For dagsaktuel pris henvises til www.medicinpriser.dk. Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen,
Tyskland. Udlevering: B. Ovenstående tekst er omskrevet og forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra
Bayer A/S, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. 02-2016.

DK1702J5

Seresto flåt- og loppehalsbånd beskytter hunde og katte i hele
sæsonen, hvor de små parasitter er aktive. Det skyldes, at
halsbåndet gradvist frigiver midlet og derfor virker i helt op til 8
måneder. Så hvorfor tænke kortsigtet, når Seresto kan sikre
både dyr og ejer en hel sæson uden besvær, bekymringer og
irritation. Samtidig har Seresto en afvisende egenskab, der
forhindrer flåter og lopper i at bide sig fast, så ejeren slipper for
at få de små ubudne gæster med hjem, og hund og kat har mindre
risiko for sygdom fra bid.

LEDER

Dyrevelfærd – et altid aktuelt emne
I den første paragraf af Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter står blandt andet, at foreningen skal medvirke til
fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd. Dette går igen i
Dyrlægeforeningens mission, hvor formuleringen lyder, »at
fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd«.
Dyrevelfærd er ikke kun noget, som Den Danske Dyrlægeforening tager alvorligt i sin formålsparagraf og mission.
Det er i sagens natur også et emne, som danske dyrlæger er
meget optaget af. Det understreges af de utallige artikler,
der gennem årene er blevet bragt i Danske Veterinærtidsskrift om dyrs sundhed, trivsel og velfærd. Og nu sker det så
igen. Denne gang som et temanummer om dyrevelfærd.
Endda et særligt nummer, idet der er tale om et fællesnordisk temasamarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og
Danmark. Hvert enkelt land bidrager med artikler, der belyser dyrenes sundhed, trivsel og velfærd.
Temanummeret kommer vidt omkring i den veterinære
verden. Vi ser bl.a. på udfordringen med avl og overtypning
af hunde samt det evige problem med lange dyretransporter. Vi kan læse om dyrlægens rolle i forbindelse med slagtning og aflivning samt stifte bekendtskab med det nye
dyrevelfærdsindeks. Vi kigger også på velfærden hos flere
andre dyrearter, og der er endda en artikel om dyrevelfærd
hos fisk (laks).

Vores syn på dyreværn udvikler sig løbende. Det gælder
den veterinærfaglige viden om dyrevelfærd, og det gælder
den samfundsmæssige tilgang til begreberne dyreværn og
dyreetik. Det sker dels som følge af mere detaljeret viden
og forskning på området, dels fordi samfundets etiske normer i forhold til dyreværn er i en rivende udvikling. Den
danske dyreværnslovgivning læner sig traditionelt op ad en
nytteetisk tilgang, og det samme gør Dyrlægeforeningens
måde at tilgå dyrevelfærd. På visse områder i samfundet er
der dog et pres for en mere rettighedsetisk tilgang – altså
det forhold, at dyr er selvstændige individer med rettigheder, som (på visse punkter) kan sidestilles med menneskers.
Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse har i den
kommende tid sat sig for at gennemføre en række temadiskussioner om dyrevelfærd. Her skal bestyrelsesmedlemmerne blandt andet vurdere, om der er dyrevelfærdsmæssige udfordringer, der særligt skal tages hånd om i
foreningens regi.
Dyrevelfærd er et altid hot emne, og læseren får med
dette temanummer yderligere indblik i området og et endnu
bedre grundlag for at deltage i debatten om dyrs sundhed,
trivsel og velfærd.
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DYREVELFÆRD - HUNDEAVL

DYREVELFÆRDSMÆSSIGE
PROBLEMER
i forbindelse med hundeavl

Målrettet avl af racehunde er med til at opretholde en mangfoldighed af racer,
men stiller store krav til avlen.

TEKST MERETE FREDHOLM / PROFESSOR, PH.D., DR.MED.VET., INSTITUT FOR VETERINÆR- OG HUSDYRVIDENSKAB,
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hunden nedstammer som bekendt fra
ulven (Canis lupus), og domesticeringen af
den går mange tusinde år tilbage. Det bliver stadig debatteret, hvorvidt domesticeringen er sket et eller to steder i verden, og
det bliver ligeledes debatteret, om de tidlige jægere-samlere aktivt har tæmmet og
avlet på ulve, eller om ulven har domesticeret sig selv ved at bosætte sig tæt på
mennesker for at ernære sig af affald og
søge varme ved
lejrbål og derved er
blevet tammere for
hver generation
(Frantz et al.,

2016). Der er imidlertid ingen tvivl om, at
det, der har formet moderne hunderacers
arvemateriale (genomer), er, at de har
været gennem to »flaskehalse«, som har
indsnævret den genetiske variation inden
for de forskellige racer.
Den første »flaskehals« forekom i forbindelse med udvælgelse af dyr med
egenskaber, der kunne være til gavn for
mennesker, fx i forbindelse med jagt og
bevogtning. Afghansk
mynde og chow chow er
blandt verdens ældste
hunderacer, og
begge disse racer

blev oprindeligt brugt som vagt- og hyrdehund. Den anden »flaskehals« forekom for
ca. 200 år siden, da de moderne racer blev
etableret ved systematisk avl inden for
lukkede populationer.
Den systematiske avl har ført til, at der
er etableret omkring 400 distinkte hunderacer, hver med individuelle særpræg både
hvad angår udseende og brugsegenskaber.

Mastino Napoletano
1950. Kilde Wikipedia.

Mastino Napoletano 2000.
FOTO COLOURBOX.
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»Moderne«
fransk bulldog.

Det store udvalg af racer betyder, at det er
muligt at anskaffe sig en hund, der stort
set kan opfylde ethvert krav til temperament og brugsegenskaber. Den begrænsede genetiske variation inden for racerne
sikrer på den ene side de racetypiske
karakteristika, det vil sige, man ved, hvad
man får, når man køber en raceren hund;
på den anden side stiller den begrænsede
genetiske variation store krav til avlen.
De tydeligste dyrevelfærdsmæssige problemer, der ses i forbindelse med avl, er
overtypning. Overtypning er en bevidst
fremavling af bestemte egenskaber, der
har direkte negative konsekvenser for
sundhed og velfærd, og som implicit kan
føre til yderligere begrænsning af den
genetiske variation. Derudover er der velfærdsmæssige problemer, som er direkte
konsekvenser af den begrænsede genetiske variation, i form af høj forekomst af
arvelige lidelser. Endelig kan visse
adfærdsproblemer ses som problemer
opstået på grund af avlen. Der er stor forskel mellem racerne på omfanget af velfærdsmæssige problemer, og da sygdomsforekomst og dødsårsager ikke bliver
registreret systematisk, er det vanskeligt
at danne sig det fulde billede over problemernes omfang i de enkelte racer.
Eksempler på
overtypningproblemer
Overtypning er et resultat af overfortolkning af racestandarden og er direkte elle
indirekte relateret til de givne avlsmål.

FOTO COLOURBOX

Fransk og engelsk bulldog samt
mops er eksempler på racer, der
bærer præg af overtypning
Oprindelig fransk bu
lldog.
(Rooney, 2009). Det væsentligste
problem i disse racer er brachycephalt syndrom (BOAS), som medfører
mastino napoletano og shar pei, er blevet
vejrtrækningsproblemer og i alvorlige til»moderne« at have meget rynket hud med
fælde kræver operation.
dybe hudfolder. Disse hudfolder, som disOmfanget af BOAS både i Danmark og i
ponerer for hudbetændelse, er et resultat
udlandet har vist sig at være betydeligt
af deponering af overskydende hyaluro(Sandøe et al., 2009; Packer et al. 2012).
nan i huden. Hyaluronan er et molekyle,
Vejrtrækningsproblemerne er forbundet
som potentielt kan være pro-inflammatomed det meget fladtrykte næseparti, som
risk, og det er blevet diskuteret, om der en
er et karakteristisk racepræg. Det er vist,
sammenhæng mellem »rynket hud« og
at risikoen for at udvikle BOAS øges marfamiliær shar pei-feber – en arvelig sygkant i relation til næseryggens længde
dom, som er udbredt hos shar pei (Olsson
(Packer et al., 2015). Som det fremgår af
et al., 2011).
illustrationerne har næseryggens længde
I forbindelse med overtypning lægges
hos fransk bulldog/mops været betydeligt et selektionspres på specifikke egenskalængere tidligere, end den er hos disse
ber. Det vil sige, at kun de avlsdyr, som i
racer i dag.
mest udpræget grad udviser de ønskede
Et andet eksempel på overtypning er, at karakteristiske træk, udvælges til avl.
det inden for visse hunderacer, som fx
Samtidig fravælges de øvrige avlsdyr, hvil-
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Kunstneren William Hogarth i et selvportræt med sin mops, 1745. Hundens næse er
betydeligt længere en hos mopsen i dag.
Kilde Wikipedia.

ket mindsker den genetiske variation i
racen og gør det svært at undgå en øget
grad af indavl.
Eksempler på arvelige
sygdomme
Alle pattedyr (inklusive mennesket) er
bærere af et antal recessive sygdomsgener
og sygdomsdisponerende gener, som kan
resultere i arvelige sygdomme. De recessive sygdomsgener resulterer i sygdom,
når de optræder i homozygot form, og de
sygdomsdisponerende gener giver sygdom, når de forekommer i uheldige konstellationer, eller når der er for mange af
dem i et givent individ. I store populationer med stor genetisk variation er risikoen
for, at der opstår homozygoti og/eller
»ophobning« af sygdomsdisponerende
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gener mindre, end den er i små populationer med begrænset genetisk variation.
Den begrænsede genetiske variation i
hunderacerne afspejler sig i, at der inden
for alle hunderacer findes et antal racespecifikke arvelige sygdomme, hvoraf nogle
har en meget høj prævalens. I databasen
»Online Mendelian Inheritance in Animals«
(omia.angis.org.au/home/) er der pt. registreret 698 arvelige sygdomme hos hunde.
Dette antal er utvivlsomt en undervurdering af det reelle antal, da der ikke er fuld
åbenhed om sygdomsforekomst.
Mulighederne for at anvende avlen til at
udrydde recessive sygdomme er forbedret
betragteligt de senere år, idet de fremskridt, der er gjort inden for det molekylærgenetiske område, har medført, at der
til stadighed etableres nye DNA-tests til

diagnostik. Når DNA-tests anvendes
systematisk, er det muligt at udrydde en
recessiv sygdom fra en population og samtidig undgå at indsnævre den genetiske
variation yderligere. Ved at tillade brugen
af anlægsbærere i avlen udelukkende til
parring med hunde, der er testet fri, undgår man at avle syge hunde, samtidig med
at man har mulighed for at opretholde den
genetiske variation. Det kan være en
udfordring at overbevise hundeavlere om,
at det er fornuftigt at avle på anlægsbærere. Der er imidlertid mange eksempler på
denne praksis, fx er den test, der blev
udviklet til diagnostik af polyneuropati i
Alaskan malamut (Bruun et al., 2013),
anvendt på denne måde i mange lande i
verden.
Den store entusiasme i forhold til etablering og brug af DNA-test har imidlertid
også resulteret i, at der lanceres tests, der
ikke er tilstrækkeligt valide. Et eksempel
på dette er testen udviklet til diagnostik af
»collie eye anomaly« (CEA) hos bl.a. collie
og Shetland sheepdog. En undersøgelse af
sammenhæng mellem den kliniske diagnose og diagnosen opnået ved DNA-test i
de danske populationer har vist, at testen
kun er prædiktiv hos Shetland sheepdog
(Fredholm et al., 2016). Da der ikke er
nogen sammenhæng mellem den kliniske
og genetiske diagnose i den danske colliepopulation, vil anvendelsen af testen
være direkte skadelig for populationen og
føre til udelukkelse af raske hunde fra
avlen. Dette eksempel illustrerer, at der er
behov for validering af de DNA-tests, der
bliver lanceret. Selv om dette, for nærværende, ikke bliver gjort systematisk, er der
stor fokus på området i de nordiske kennelklubber. Dansk Kennel Klub har støttet
en lang række specialer med fokus på validering af DNA-tests.
Sygdomme, der skyldes »ophobning« af

sygdomsdisponerende gener (såkaldt
polygent - eller kvantitativt nedarvede
sygdomme), bliver typisk også påvirket af
miljøfaktorer. De er vanskeligere at håndtere i populationerne, til dels fordi det for
den enkelte hundeavler eller ejer er vanskeligt at se, om der sker forbedringer.
Hofte- (HD) og albueledsdysplasi (AD)
er eksempler på polygent nedarvede sygdomme. Begge forekommer i en lang
række racer, og i mange af dem har der i en
lang årrække været indført screeningsprogrammer på baggrund af røntgendiagnostik. Man har i mange lande inden for de
senere år også brugt indeksberegning
(udregning af »estimated breeding value«
(EBV)) for at få et mere retvisende billede
af det genetiske potentiale i forhold til
hofte- og albuestatus hos den enkelte
hund. Ved indeksberegningerne inddrages
oplysninger fra beslægtede individer i
bedømmelsen, og disse beregninger er
baseret på det samme teoretiske grundlag,
som anvendes i forbindelse med selektion
på produktionsdyrene. En stor amerikansk
undersøgelse af effekten af anvendelse af
indeks i avlsarbejdet har vist, at det er
muligt at forbedre både hofter og albuer
betydeligt, hvis der bliver taget hensyn til
indeks ved udvælgelse af avlsdyr (Oberbauer et al., 2017).
Det er indlysende, at det er vanskeligere
at etablere DNA-tests for polygent nedarvede sygdomme, end det er for recessive
sygdomme, men der vil utvivlsomt komme
flere tests også til de polygene sygdomme i
fremtiden. Genotypningsfirmaet Bioiberica
lancerede for nogle år siden en DNA-test
(Dysgen™), som angiveligt skulle kunne
bruges til at bedømme prædisposition for
HD i labrador retriever. Testen er afprøvet i
den danske labrador retrieverpopulation,
og denne afprøvning viser, at der ikke er
statistisk evidens for, at testen har en prædiktiv værdi i forhold til HD (Bank & Ström,
2016). Dysgen™ testen er en såkaldt markørtest, og som undersøgelsen i den danske population viser, er det uhyre vigtigt at
validere sådanne tests.
Adfærdsproblemer
Der er ingen tvivl om, at det genetiske
bidrag til hundeadfærd er betydeligt, hvilket er afspejlet i den variation i adfærd,
det er lykkedes at etablere mellem de for-

skellige racer. Selektion for adfærd hos
hunde går helt tilbage til etableringen af
de forskellige racer. Flere hunderacer er
historisk set blevet selekteret for aggression, specielt aggression overfor fremmede. Rottweilere, dobermann pinschers,
schæferhunde og akita inu er eksempler
på racer, der tidligere er blevet selekteret
for aggressiv adfærd (Hart & Hart 1985).
Selektionen har gennem de seneste årtier
undergået forandringer, som har haft indflydelse på racetypisk adfærd. Således har
en svensk undersøgelse vist, at selektion
af udstillingshunde er positivt korreleret
med frygtsomhed og ufavorabelt korreleret med legesyge, nysgerrighed og aggressivitet (Svartberg 2005).
Adfærdsproblemer, som svarer til det,
man hos mennesker kalder »obsessive
compulsive disorder« (OCD, tvangshandlinger), ses også hos hunde. OCD udspringer af normal adfærd, der bliver til en
besættelse fx i form af overdrevet gnaskning og sutning af egen flanke. En genetisk undersøgelse af dette fænomen hos
dobermann pinschere viser, at genetikken
spiller en stor rolle for udviklingen af
fænomenet (Dodman et al., 2010). Selv
om adfærd både er vanskelig at definere
og at måle, er der således ingen tvivl om,
at man gennem selektiv avl både kan
fremavle hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd.
Man ved, hvad man får
Målrettet avl af racehunde er med til at
opretholde en mangfoldighed af racer,
som kan opfylde en bred vifte af ønsker
både i forhold til temperament, brugsegenskaber, størrelse, og udseende. Når
man køber en raceren hund, har man stor
sikkerhed for, at »man ved, hvad man får« i
forhold til disse egenskaber. Der er ingen
tvivl om, at denne mangfoldighed af racer
har både stor velfærds- og brugsmæssig
betydning for mennesker. Der er heller
ikke nogen tvivl om, at den mest afgørende faktor i forhold til opretholdelse af
velfærd hos vores racehunde, er opretholdelse af høj genetisk variation med fokus
på sundhed. Overtypning er et betydeligt
problem i visse racer, og de velfærdsmæssige problemer, der følger med, er en
direkte trussel for racernes fortsatte eksistensberettigelse. 
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I 2014 blev der i Danmark under stor
mediebevågenhed holdt topmøde om svinevelfærd, og der blev vedtaget en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin,
som både politikere, branchen, dyreværnsorganisationer og supermarkedskæder stod bag (1). Der var bred enighed
om, at svinenes dyrevelfærd skulle forbedres gennem en fælles indsats, som
rækker videre end gældende lovgivning.
Deltagerne var blandt andet enige om at
sætte som mål, at flere pattegrise og søer
skal overleve, og på sigt skal alle søer gå i
løsdrift. Det var også en målsætning at

stoppe med kastration, at færre pattegrise skal halekuperes og at styrke indsatsen mod mavesår.
På trods af handleplanen ser vi stadig
store udfordringer i velfærden for svin. Vi
har valgt at beskrive udfordringerne ved at
gå igennem staldene i den konventionelle
produktion og se på dyrevelfærden i forhold til de staldafsnit, som svinene befinder sig i. I et afsnit til slut ser vi på velfærdsudfordringer for økologiske svin.
Søer i drægtighedsstalden
Plads, sult, manglende berigelse

Siden 2013 har der været krav om i hele
EU, at søerne er løse i drægtighedsstalde.
Det betyder, at søerne kan være aktive i
grupper, de kan være nysgerrige og undersøgende, have social kontakt og selv termoregulere ved at skifte position og placering i stien. God dyrevelfærd i et
gruppesystem kræver, at søerne kan
danne og opretholde en stabil rangorden.
Det kræver god plads – særligt når gruppen dannes – uhindret adgang til ressourcer som vand, foder og gode liggepladser,
og ikke mindst, at flokken i videst muligt
omfang holdes som en stabil gruppe.

>

Gruppeopstaldning af søer. Søerne springer ofte på hinanden i forbindelse
med for-brunst og brunst, og er der ikke plads nok og er underlaget ikke
tilstrækkeligt skridsikkert, kan de let skade hinanden.
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Restriktiv fodring med energirigt foder
uden tilstrækkelig fylde medfører, at
drægtige søer oplever sult i store dele af
døgnet. Når søerne er sultne, opstår der
let aggression og kamp om foder, særligt i
systemer, hvor søerne ikke er beskyttet
mod hinanden i forbindelse med udfordringen, eller hvor adgangsforholdene til
foderet er trange. Mangelfulde forhold
vedrørende plads og fodring kan give benskader, som typisk ses i drægtighedsstalde, og som i høj grad bidrager til en høj
sodødelighed (2).
Adgang til halm kan reducere den negative adfærd, men sikrer ikke mæthed (3).
Fiberindholdet skal være højt for at sikre
mæthed (4), og de fleste gængse foderblandinger tilgodeser ikke søernes behov
for fiber. Derfor er der fortsat udfordringer
i forhold til såvel fodersammensætning
som stiindretning i drægtighedsstalde, der
kalder på nye/forbedrede løsninger.
Søerne i løbestalden
Problemer med plads og gulve
I løbestalden kræver den danske lovgivning, at søer og gylte fra fravænning og
indtil 4 uger efter løbning skal være løsgående i grupper. Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes individuelt i
højest 3 dage. Søerne er meget aktive i den
periode og har stærk motivation for social
kontakt (5). Derfor er restriktioner i forhold til at bevæge sig frit i konflikt med
deres motivation og kan resultere i frustrationer. Netop den øgede aktivitet omkring
brunst får søerne til at springe på hinanden, hvilket stiller større krav til skridsikre
gulve.
I besætninger, hvor søerne er løsgående,
vælges som regel gruppeopstaldningen.
Her har søerne mere plads at bevæge sig på
og kan rette deres seksuelle adfærd mod
hinanden. For at opnå en god dyrevelfærd i
en gruppe i denne periode, er det vigtigt,
at der er plads nok. Søerne springer ofte på
hinanden i forbindelse med for-brunst og
brunst, og er der ikke plads nok og er
underlaget ikke tilstrækkeligt skridsikkert,
kan de let skade hinanden (6). Dybstrøelse
er skridsikker, men kan omvendt give problemer med termoreguleringen, da dybstrøelsen let bliver for varm, og søerne derfor ikke kan komme af med
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overskudsvarmen. Derfor er det vigtigt
fremadrettet at forske i og udvikle bedre
gulve til søer i grupper og nytænke stisystemer, som kan sikre dem bedre plads i
dagene efter fravænning og under brunsten.
Søer i farestalden
Mangel på bevægelsesfrihed, mulighed for
redebygning og termoregulering
I handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for
svin er det sat som mål, at mindst 10 pct. af
de diegivende søer skal gå i løsdrift i 2020.
Evalueringen af planen i 2015 viser, at 4,1
pct. af de diegivende søer vil være løsgående i 2017, hvis de byggeprojekter, der
har fået tilskud, gennemføres (7).
Søerne i dag er så store, at de eksisterende kassestier ofte er både for smalle og
korte til, at søerne kan rejse sig uden
besvær (8). Fikserede søer vil ligesom løse
søer gerne bygge rede, men har meget
begrænsede muligheder for det. Efter
loven skal de have tildelt halm til redebygning, men det sker ikke altid, og den
mængde halm, de får, er typisk ikke til-

strækkelig til redebygning. Søer, der ikke
har mulighed for at udføre redebygningsadfærd, viser stressreaktioner, der kan
resultere i bl.a. flere dødfødte og vanskelige faringer (9).
De fikserede søer har sværere ved at
regulere deres temperatur, fordi de ikke
kan opsøge køligere liggepladser eller sølebade, som er de vigtigste termoregulerende virkemidler for svin. Fortsat fokus på
udvikling, test og ibrugtagning af løsdriftstier til farende og diegivende søer er derfor vigtige indsatsområde for at forbedre
dyrevelfærden.
Pattegrisene i farestalden
Høj dødelighed, smerte ved kastrering og
halekupering
En stor del af velfærdsproblemerne for de
nyfødte pattegrise knytter sig til, at søerne i
gennemsnit får meget store kuld og ofte
flere, end soen har patter til (10). De store
kuld øger risikoen for, at flere pattegrise
fødes med lav vægt, og for, at de får for lidt
råmælk (11). Risikoen for underafkøling er
stor for de mindste grise, og der opstår

Velfærdsproblemer hos pattegrise knytter sig bl.a. til store kuld, kamp om patterne og stor dødelighed.
Pattegrise udsættes typisk for flere indgreb som kastration og halekupering, indgreb, der gennemføres,
når grisene er 2-3 dage gamle.
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Selvom der er mange forhold ved den økologiske produktion, som fremmer dyrevelfærden, er der også udfordringer - bl.a. tidlig
pattegrisedødelighed pga. varme, halebid,
hudlæsioner tegn på angreb af rundorme.

FOTO COLOURBOX

kamp om patterne, hvilket kan medføre en
forhøjet dødelighed. Dødeligheden ligger
på omkring 22 pct. af total antal fødte grise
(12), hvilket betyder, at der fortsat er
udfordringer i forhold til at nå målsætningen i handleplanen om en reduktion i dødelighed til under 20 pct. døde inden 2020.
Pattegrise udsættes typisk for flere indgreb som kastration og halekupering, indgreb, der gennemføres, når grisene er 2-3
dage gamle. Ved alle disse indgreb viser
forskningen, at der følger både akut og i
nogle tilfælde kronisk smerte med (13), og
risikoen for infektioner øges. Selv om det i
dag er forbudt at halekupere per rutine,
sker det i langt de fleste produktioner, fordi
landmændene har dispensation – under
henvisning til problemer med halebid i
smågrise- og slagtesvineperioden.
Ammesøer
Søer får i dag typisk flere grise, end de selv
kan passe og ernære. Det er derfor almindelig praksis at samle overskydende grise
op og give dem til en so, som enten har fravænnet sine grise, eller som har afgivet
egne ugegamle grise til en anden so, der
har fravænnet egne grise (2-trins ammesøer). I den danske produktion i 2015 blev i
gennemsnit 17 pct. af søerne brugt som
ammesøer, heraf er 88 pct. to-trins ammesøer (14). Et studie i 60 danske sobesætninger viser, at velfærden for såvel ammesøer som pattegrise påvirkes negativt
sammenlignet med en ikke-ammeso og

hendes grise (15). Ammesøerne får påvirket deres velfærd, fordi de fikseres i længere tid, og det påvirker også de involverede kuld (15).
Fravænningsgrise
Medicin og plads
Under naturlige forhold fravænnes grisene
gradvist over en meget lang periode (op til
15. uge) og begyndende efter uge 2 (16).
Når pattegrisene i produktionen i dag fravænnes efter 3-4 uger, er de hverken hvad
angår immunforsvar, fysik eller adfærd klar
til at konsumere fast føde (17), og det
resulterer i et dramatisk fald i indtaget af
næring i de første dage efter fravænning.
Grisene udsættes desuden for en række
andre stressorer ud over separationen fra
soen og ændringen i mad og vand. Smågrisene transporteres, de udsættes for social
stress ved at blive blandet med grise fra
andre kuld, de sættes i et nyt miljø og derved øges smittepresset(18).
Én af konsekvenserne ved den tidlige
fravænning er en høj forekomst af diarré og
øget risiko for dødsfald. Forbruget af antibiotika er derfor højt i denne periode, og
det tildeles ofte gennem foder eller vand
på sektionsniveau. En senere fravænning
samt en procedure, hvor fravænnede grise
fx bliver i farestalden, indtil de har vænnet
sig til den ernæringsmæssige overgang,
kunne være en løsning. Stisystemer, der tillader dette, bør derfor i højere grad udvikles og tages i brug.

Slagtesvin
Termoregulering, mangel på beskæftigelse
og halebid
Det skønnes, at mere end 80 pct. af EUs
slagtesvin går i et miljø på fuldspaltegulve
og uden relevant rodebeskæftigelsesmateriale (19). Manglen på mulighed for at rette
undersøgende adfærd imod relevant materiale resulterer i frustration og er en væsentlig risikofaktor for halebid. En ny undersøgelse viser, at ophør med halekupering i
eksisterende systemer med begrænset
adgang til halm og normal belægning øger
risikoen for halebid (20). Jo mere halm, grisene har at beskæftige sig med, jo mere
undersøgende adfærd rettes mod materialet, og jo mindre rettes mod stifæller (21).
Øget mængde halm (omkring 3-400 gram
per dag per gris afhængig af alder) betød
også lavere risiko for mavesår (22) og bedre
tilvækst.
Der er udfordringer ved at bruge tilstrækkelig mængde halm i mange nuværende staldsystemer, som er baseret på
vakuum-udslusning af gylle i rørsystemer.
Der er derfor behov for at udvikle og tage
nye gylleudslusningssystemer i brug, som
kan håndtere større mængder organisk
materiale.
Mangel på plads, særligt i slutningen af
opvækstperioden, udgør ligeledes en
belastning, som kan øge risiko for udbrud
af halebid. Sidst i vækstperioden går grisene så tæt, at det også er vanskeligt for
dem at termoregulere via liggeadfærden i
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varme perioder. Særligt i stisystemer med
delvist fast gulv medfører det høj risiko for
tilsvining af grise og sti, da grisene søler i
gødning og urin for at køle sig ned. Derfor
bør der være øget fokus på tværfaglig
forskning og udvikling af metoder til forbedring af grises termokomfort.
Velfærd og udfordringer hos
økologiske svin
Økologiske søer går typisk på friland året
rundt, fodres med grovfoder og har gode
muligheder for bevægelse og rodeadfærd. Økologiske drægtige søer er mindre
halte end indendørs opstaldede søer
(23), mens sodødeligheden ligger på

samme niveau som i den konventionelle
produktion (24).
Både økologiske og frilandssøer farer i
hytter på friland og har gode muligheder
for redebygning. Her kan varmebelastning
og solskoldning dog være et problem om
sommeren, da de ikke kan søge skygge
andre steder end i hytterne, som kan blive
meget varme. Den tidlige pattegrisedødelighed ligger på et højt niveau. Andelen af
dødfødte grise i kuldene ligger også relativt højt og på samme niveau som i den
konventionelle produktion. Nye undersøgelser har vist, at der er større risiko for
dødfødsel om sommeren og ved ældre
magre søer (25).

Hos de økologiske slagtesvin viser et nyt
studie af kødkontroldata fra økologiske,
frilands- og indendørs slagtesvin, at der
hos slagtesvin fra indendørs systemer findes flere hasetrykninger, mens der hos
grise fra friland og økologi findes flere tegn
på halebid, hudlæsioner og tegn på angreb
af rundorme (26).
Selvom der er mange forhold ved den
økologiske produktion, som fremmer
dyrevelfærden, er der også udfordringer.
Derfor er det fortsat vigtigt med et stort
fokus på at løse disse – og det er afgørende nødvendigt forsat at styrke velfærden, da det er et vigtigt brand for den
økologiske produktion. 
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DYREVELFÆRD - DYRETRANSPORT

Der ses
stort på regler,

når dyr transporteres i Europa
Det har længe været kendt, at langvarige dyretransporter i og uden for EU medfører store
velfærdsmæssige risici for dyrene. Forfatteren har arbejdet med at kontrollere dyretransporter
i flere EU-lande gennem mange år og sammenfatter her de alvorligste problemer med dyrevelfærden, som han har registreret ved kontrollerne
TEKST ALEXANDER RABITSCH / VETERINÆR, ØSTRIG

Typiske fejl
Forordningen om dyrevelfærd under
transport indeholder et stort antal
bestemmelser, som ikke er blevet efterlevet på en acceptabel måde i adskillige år.
Følgende overtrædelser ses regelmæssigt
ved kontroller af dyretransporter i flertallet af landene i EU.
Fastklemning
Mange køretøjer er konstruerede, så
dyrene kan få dele af kroppen klemt fast

under skillevægge, i huller mellem gulv og
sidevægge eller mellem metalstænger i
rørkonstruktioner (Figur 1).
Utilstrækkelig bokshøjde, utilstrækkelig
ventilation
EUs transportforordning mangler konkrete
mål for den mindst tilladte plads for alle
dyr undtagen heste, hvor højden indeni
køretøjet skal være mindst 75 centimeter
højere end højden på manken på det højeste dyr. Behovet for tilstrækkelig plads til

Figur 1.
Mange køretøjer
er konstruerede,
så dyrene kan få
dele af kroppen
fastklemt under
inventaret.

Figur 2.
Utilstrækkelig
bokshøjde
bevirker, at man
regelmæssigt
ser transporter
af dyr, hvor de
slår ryggen mod
bilens loft.

FOTOS ALEXANDER RABITSCH
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dyrene, så ventilationen fungerer, og så de
kan stå og røre sig, tilsidesættes ofte. Følgelig ses ofte skader på dyr, som støder
ryggene mod bilens loft (Figur 2). Desuden ignorerer fjerkræindustrien for det
meste fuldstændigt forordningens
bestemmelser om ventilation, så luften bliver stillestående, klæbrig og varm i mange
køretøjer.
Alt for høj belægningsgrad
Forordningen indeholder mål for den

Retsligt grundlag

mindst tilladte gulvplads, som kræves til
får, kreaturer til nødslagtning og svin (100
kg). Allerede disse belægningsgrader medfører store problemer, eller gør det umuligt
for alle dyr at nå vandingsanlægget (som
kræves ved langvarige transporter) og at
ligge ned i deres naturlige stilling samtidig.
Desuden gør forholdene det umuligt for
personalet at inspicere dyrene korrekt. Det
forekommer endda ofte, at ikke engang
mindstekravene om plads bliver overholdt
(Figur 4).

Figur 3.
Fjerkræindustrien
ignorerer for det meste
fuldstændigt forordningens bestemmelser
om ventilation, og luften bliver derfor dårlig i
bilerne.

Rådets forordning (EG) nr. 1/2005
regulerer beskyttelsen af pattedyr
under transport i forbindelse med
den økonomiske aktivitet i Den
Europæiske Union, inklusive grænsekontroller. Dom C.300/05 under
EU-domstolen foreskriver, at tiden,
der medgår til at laste og losse
dyrene, skal indgå i rejsetiden. EUdomstolen slår også fast i dommen
C-424/13, at kravene til vanding og
fodring samt længden af rejsetid og
hviletiden er gældende, selvom
transporten forlader EU.

Figur 4. Det sker ofte, at end ikke mindstekravene
om plads i EUs forordning bliver overholdt.

Utilstrækkelig adgang til vand
Under lange transporter skal dyrene have
adgang til vand med veldefinerede inter-

valler (kreaturer til nødslagtning, får og
geder) eller kontinuerligt (grise). Alt for
ofte får dyrene ikke vand overhovedet,
eller de vandes ikke tilstrækkeligt. Årsagerne er forskellige: Visse dyr genkender
ikke det aktuelle vandingssystem som en
kilde til vand, og visse dyr ved ikke, hvordan de skal gøre for at få vand (dyrene er
ikke bekendte med den type udstyr, eftersom de er vant til andre systemer i besætningen) (Figur 5). Visse former for vandingsanlæg passer ikke til dyrenes

Figur 5.
Visse dyr kan
ikke genkende
bilens vandingsanlæg og ved
ikke, hvordan de
skal benytte det.

DVT 06 2017

17

>

DYREVELFÆRD - DYRETRANSPORT

specifikke drikkeadfærd (fx kreaturer til
nødslagtning som må dyppe deres muler i
en rende), mens dyr på andre transporter
ikke kan komme til vandingsanlægget pga.
den begrænsede plads i lastbilen. Ofte ser
man et utilstrækkeligt antal eller en uhensigtsmæssig placering af vandingsanordningerne, fx kun i den ene side i en lastbil
eller udelukkende i hjørnerne af boksene.
Ind imellem er vandingsanlægget helt
uden for rækkevidde for dyrene (Figur 6).
Det er ikke usædvanligt, at dominerende
dyr ikke tillader andre at nærme sig vandingsanlægget, anlægget kan være fyldt
med gødning, (så dyrene ikke kan anvende
det), anlægget kan være i stykker, vandledningerne frosne om vinteren, eller
chaufførerne undlader at vande dyrene (fx
pga. tidspres).
Mangel på væske hos ikke-afvænnede
kalve
Det er almindeligt, at man finder et antal
udtørrede individer ved slutningen på en
19- timerstransport af ikke-afvænnede
kalve (Figur 7). De allerfleste af disse unge
dyr er afhængige af flydende føde, men de
er ikke i stand til at anvende vandingsanlægget på den rigtige måde. Desuden
indeholder vandtankene i lastbilerne ofte
bare koldt vand, og der tilbydes hverken
elektrolytter eller mælkeerstatning. Følgelig har visse dyr overhovedet ikke drukket,
mens andre har drukket for meget vand.
Trods videnskabelig evidens for, at det er
teknisk muligt at made kalve ombord på
køretøjer med mælk eller mælkeerstatning
(2), transporteres cirka 1,4 millioner
afvænnede kalve per år uden tilstrækkelig
tilførsel af flydende føde.

Figur 6.
Indimellem kan
dyrene slet ikke
nå vandingsanlægget

Varmestress
Ventilationssystemerne, som anvendes i
transportbilerne, kan – i bedste fald – cirkulere luften, men systemet er ikke i stand
til at sænke temperaturen i køretøjet.
Transporter om sommeren med udendørstemperaturer højere end 35 grader sker
regelmæssigt i EU. Dette er udtrykkeligt
forbudt, men ignoreres over en bred kam,
og forårsager alvorlig varmestress hos
dyrene (Figur 8).
Problemer med håndtering
Skader og sygdomme
Når dyr bliver alvorligt skadede eller syge
under (grænseoverskridende) transporter,
er det ofte meget svært for chaufførerne at
få tilstrækkelig hjælp inden for en rimelig
tid. Grunden er, at det ofte er svært at få
fat i en veterinær i et fremmed land (specielt når ulykken sker om natten eller i
weekenden), at der
opstår et kommuniFigur 7.
kationsproblem,
Det er almindeligt, at man finder et antal
det er svært at
udtørrede kalve, der ikke er blevet vandet
ved slutningen af en 19 timers transport.
eftersom der ikke finudføre behandlindes nogen egnet plads i
ger i bilen, der
skyggen. I varmt vejr
mangler lokaler til
stiger temperaturen i en stillestående lastat aflaste dyrene, og der er et økonomisk
bil meget og hurtigt. Dette udsætter
pres på chaufførerne om at nå frem i tide.
dyrene ombord for stor lidelse og livsfare,
Mistet tid kombineret med udgifter til
høje temperaturer kan hurtigt blive dødebehandling er ikke den mest tiltalende
lige. Desuden findes der sjældent adgang
kombination for en vognmand.
til vand og ingen mulighed losning eller
pleje af dyrene under disse forsinkelser.
Uforudsete forsinkelser
Der findes forskellige former for forsinkelUforenelige lovgivninger
ser, som kan opstå under transporten, og
som ofte hverken kan forudsiges eller und- Hvis en langvarig transport har to chauffører, fastslår EUs arbejdsmiljølovgivning, at
gås. I mange tilfælde tvinges chaufførerne
til at parkere transportbilen i direkte sollys, de skal forlade bilen efter 18 timer (undta-

Figur 8.
Transporter om
sommeren med
udendørstemperaturer på
over 35 grader
sker ofte inden
for EU og forårsager alvorlig
varmestress hos
dyrene.
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gelsesvis 20 timer) for at få
deres lovbefæstede hvileperiode. For at kunne fortsætte
transporten skal at andet hold
chauffører tage over fra dette
tidspunkt, og de må ikke have
siddet med i lastbilen fra
begyndelsen. Derfor bryder
dyretransporter, der varer mere
end 20 timer med kun to
chauffører, loven, men de
udføres alligevel ofte.

Om forfatteren
Alexander Rabitsch har gennem 14
år arbejdet som offentlig ansat veterinær i statsamtet i Kärnten i Østrig
med at inspicere transporter af
levende dyr. Han har opbygget en
solid erfaring både ved at bedømme
og ved at forelæse om dyrs velbefindende ved transporter. Gennem
årene er han blevet opfordret til at
rapportere om sine erfaringer til EUorganer, nationale myndigheder og
ved internationale konferencer. Ved
siden af sit kliniske arbejde har Alexander Rabitsch i dag kontakt til
flere nonprofit dyreværnsorganisationer som konsulent, desuden
underviser han politifolk og offentligt ansatte veterinærer i Polen,
Tyskland og Belgien i, hvordan de
skal kontrollere dyretransporter.
Alexander Rabitsch er forfatter til
bogen »The myth of enforcement of
regulation (ES) 1/2005« (2016),
som sammenfatter resultater fra
dyretransportinspektioner i EU fra
2007-2014. Bogen er udgivet i samarbejde med dyrebeskyttelsesorganisationen Animal´s Angels og kan
downloades gratis fra deres hjemmeside animals-angels.com.

Mangelfulde kontroller
Når veterinærmyndighederne
undersøger transportdokumenter, bør de tænke på, at
lastning og losning af dyr er
procedurer, som skal indgå i
transporttiderne. Man skal
derfor mindske den beregnede
maksimale tid for dyrene i
køretøjet, mens det er i bevægelse, når det gælder fx om at
godkende en køreplan.
Myndighederne må aldrig tillade eller
tolerere en transportprocedure, som bryder
med EUs forordninger for at kunne gennemføres. Derfor må kontrollen med transporterne udføres mere præcist, så den
køreplan, virksomheden har afleveret, er
realistisk og viser, at bestemmelserne
efterleves (1). Et bredt udsnit af lovene,
bortset fra dem, som vedrører veterinære
spørgsmål, skal efterses ved kontrollerne.
Det er en realitet i Europa, at fx to chauffører transporterer grise i 24 timer uden
ophør i strid med forordningen om harmonisering af visse love om sociale forhold på
transportområdet EG 561/2006). Ifølge

denne forordning må den daglige køretid
for chauffører ikke overstige ni timer.
Den veterinær, der har ansvaret for
transportkontrollen, har ikke bare ret, men
også pligt til at nægte at skrive under på
køreplanen, hvis der er en stor sandsynlighed for, at dyrene bliver skadede, oplever
smerte eller vil lide unødigt under den
planlagte rejse. Nu – efter EU-domstolens
dom C-424/13 – giver de uforudsete forsinkelser ved grænsen mellem Bulgarien og
Tyrkiet (fra timer til flere dage), manglen på
mellemstationer i tredje lande (Tyrkiet,
Rusland, Usbekistan, Kasakhstan) og et
umiddelbart salg eller omlæsning af dyr til
andre transportmidler ved ankomsten i de
fleste tilfælde en forpligtigelse til at nægte
at underskrive køreplanen.
Ifølge protokollen om dyrevelfærd, som
kobles til Amsterdamtraktaten, skal EUs
medlemsstater ikke bare tage visse hensyn,
men tage det fulde hensyn til dyrenes
behov for velfærd. Det er i høj grad veterinærernes ansvar, at det sker i virkeligheden
i forbindelse med lange dyretransporter.
Oversat fra svensk af Lotte Frandsen
Referencer
1. Europeiska Unionen. Rådets Förordning
(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om
skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden, art 14, 1, a),
ii). Europeiska unionens officiella tidning,
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2. Villa PD, Marahrens M, Calvo A V et al. Project to develop animal welfare risk assessment
guidelines on transport - Project developed
on the proposal FP/EFSA/AHAW/2008/02.
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Figur 9.
Dyr med brud på forbenet. Gang på gang
forsøger transportørerne at få syge, svage
eller skadede dyr til
slagtning.
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Veterinærens opgaver
med dyrevelfærd
ved slagtning og aflivning af dyr

TEKST CHARLOTTE BERG / DVM, DIPL ECAWBM, PROFESSOR, INSTITUT FOR HUSDYRENES MILJØ OG SUNDHED
SAMT SCAW, NATIONALT CENTRUM FOR DYREVELFÆRD, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU)

Slagtning og aflivning er måske ikke de
arbejdsområder, som folk i første gang
tænker på i forbindelse med veterinært
arbejde med dyrevelfærd, men i praksis
har veterinæren en meget vigtig opgave i
denne sammenhæng – ikke mindst for
produktionsdyr. At investere tid, engagement og ressourcer i at avle dyr på en

Figur 1.
Veterinæren besigtiger dyret
før slagtning og kan her bl.a.
opdage dårlige forhold i besætningen. Billedet viser syn før slagtning på
et mobilt slagteri, men det udgør en
undtagelse. Det mest almindelige
er, at den veterinær, som besigtiger
dyrene, ikke befinder sig i
besætningen.
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måde, der sikrer dyrevelfærden, og siden
behandle dem dårligt i deres sidste timer
af livet er både uetisk og kontraproduktivt. I artiklen beskrives forskellige aspekter af, hvordan veterinærer kan arbejde
med dyrevelfærd ved slagtning og nedslagtning af besætninger.
Ved slagtning
Traditionelt set har mange af de veterinære opgaver i forbindelse med slagtning
været fokuseret på at kontrollere fødevaresikkerheden ved at syne før og efter
slagtningen for at opdage eventuelle
sundhedsrisici for mennesker. Det har
handlet om at opdage parasitter, infektioner og andre tegn på, at kødet ikke var
egnet til at spise.
I praksis har veterinærerne dog i
lang tid overvåget dyrenes velbefindende ud fra et dyrevelfærdsperspektiv, det vil sige kontrolleret, at
slagtningen følger lovgivningen
om dyrevelfærd med hensyn til
opstaldning, bedøvelse og afblødning på slagterierne. Denne
opgave blev i praksis mere tydelig i
mange EU-lande, da man indførte
EUs såkaldte hygiejnepakke – de EUforordninger, der blev vedtaget i 2004
og trådte i kraft i 2006. Ansvaret for
dyrevelfærden kontrolleres især ud fra forordningen 854/2004, som omhandler
offentlig kontrol af animalske produkter til
konsum (4).

Det veterinære ansvar for dyrevelfærden
på slagteriet kan siges at være dobbelt.
Det handler dels om, hvad der er sket med
dyret i den besætning, det kommer fra
(Figur 1), og under transporten til slagteriet. Dels om, hvordan dyret håndteres på
slagteriet, fra aflæsning via opstaldning og
til det bliver drevet frem til bedøvelse og
afblødning. Kontrollen med dyrevelfærd i
besætningerne varetages i flere af de nordiske lande delvist af andre faggrupper
end veterinærer. De tilkalder dog ofte
veterinærer, for at de skal komme med
prognoser for syge dyr og for at give en
medicinsk vurdering. Sådanne dyrevelfærdskontroller kan ske med relativt lange
mellemrum, hvilket gør, at kontrolsystemet langtfra er tilstrækkeligt.
Unik mulighed for at tilse dyr
Der er mange produktionsdyr, som ikke
har nogen nævneværdig kontakt med
veterinærer i hele deres levetid. Det behøver i sig selv ikke at være et problem, så
længe dyrene skønnes sunde og raske.
Næsten alle produktionsdyr ender før
eller siden deres liv på et slagteri. Derfor
har de veterinærer, som på vegne af myndighederne arbejder med den offentlige
kontrol på slagterierne, en unik mulighed
for at tilse dyr, som ellers ikke ville blive
undersøgt ud fra et dyrevelfærdsperspektiv.
Formålet med slagtningen er naturligvis,
at dyrene skal blive til fødevarer, men des-

værre kommer der også dyr, som ikke
Figur 2.
er blevet behandlet ordentligt og
Veterinæren på slagteriet kan
ikke er blevet behandlet i henhold
opdage problemer med dyr, som
til lovgivningen, og som derfor
ikke burde være transporteret.
ikke kan godkendes til konsum.
Sådanne dyr bør, afhængig af
problemets karakter,
Det er her, veterinæren har muligsædvanligvis behandles eller
hed for at reagere. Det kan fx
aflives i besætningen.
dreje sig om meget magre eller
udmattede dyr, om meget tilsmudsede dyr eller om dyr med forvoksede
klove eller horn – tilstande, som er opstået
i besætningen og ikke på slagteriet. Veterinæren på slagteriet må overgive sagen til heller ikke med
myndighederne, som kan aflægge et
slag eller spark. Ligebesøg i besætningen for at vurdere dyreledes skal veterinæren reavelfærden. Hvis der ankommer fem magre
gere, hvis et dyr virker medtaget eller skadyr til slagteriet, er det meget muligt, at
det efter transporten på en sådan måde,
der står yderligere 20 magre dyr hjemme i
at det skal slagtes hurtigt eller måske aflibesætningen. Det er derfor vigtigt at blive ves på stedet, hvis ikke personalet på slagopmærksom på problemet, inden de
teriet selv træffer sådanne beslutninger.
resterende dyr udsættes for yderligere
Kontrollen af, om dyrene er korrekt
lidelser.
bedøvede, er, ligesom andet grundlægLigeledes skal veterinærerne på slagtegende arbejde med dyrevelfærden på
riet være opmærksomme på, om der
slagteriet, altid virksomhedens ansvar,
ankommer dyr, som slet ikke burde have
men det er en del af veterinærernes
været transporteret, fx halte dyr, dyr med
arbejde at tilse, at det gøres korrekt (Figur
store sår eller højdrægtige dyr (Figur 2).
3). Opdager personalet dyr, som viser tegn
Her har ikke bare landmanden, men også
på mangelfuld bedøvelse? Bliver disse dyr
chaufføren et ansvar for ikke at transporså korrekt bedøvet efterfølgende, så de
tere dyr, som ikke er egnede til transport.
hurtigt kan afblødes? Reagerer personaDe centrale svenske myndigheder, Jord- let, hvis det viser sig, at udstyret til bedøbruksverket, har for nylig i samarbejde
velsen ikke fungerer korrekt? Her er der et
med bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet
problem på de mindre slagterier, hvor
(SLU) og Livsmedelverket gennemført
veterinærerne ikke er til stede hele tiden,
kurser og udstukket retningslinjer for,
mens slagtningen foregår. I de tilfælde,
hvordan offentligt ansatte veterinærer bør hvor veterinæren kun besigtiger de
agere, og hvordan man trækker grænsen
levende dyr inden slagtningen og kommer
mellem, hvad der er acceptabelt, og hvad
senere på dagen for at kontrollere kødet,
der ikke er, med hensyn til de dyr, som
er der en stor risiko for, at eventuelle proankommer til slagteriet i en dårlig forfatblemer med håndteringen af dyrene eller
ning (1,5). Visse dele handler om, hvordan
med bedøvelsen forbliver uopdagede. Det
myndighederne skal kommunikere med
er derfor vigtigt, at myndighederne selv
hinanden, og disse vejledninger kan være
på de små slagterier planlægger arbejdet
af interesse i vores nabolande. Dokumensådan, at veterinærerne i det mindste af
tet kan findes på Jordbruksverket.se. Via
og til overværer selve slagtningen.
samme link kan man også se flere forelæsninger, hvor vejledningerne præsenteres
Støttefunktioner
og diskuteres.
Ifølge EU-forordningen om dyrevelfærd
ved slagtning og anden form for aflivning
Håndtering af dyr på slagteriet
(3) skal hvert slagteri, også de allermindNaturligvis er håndteringen af dyrene på
ste, udpege en person, der er ansvarlig for
slagteriet en del af veterinærernes ansvar.
dyrevelfærden, og som samtidig fungerer
Det handler bl.a. om, at dyrene skal drives
som kontaktperson til veterinærerne.
frem på en acceptabel måde, uden overDette arrangement har i mange tilfælde
dreven eller forkert brug af stødere og
vist sig at lette kommunikationen mellem

myndighederne
og virksomheden,
hvilket i sidste ende er positivt for dyrevelfærden.
I de allerfleste tilfælde har virksomheden og myndighederne samme mål, nemlig at sunde velplejede dyr skal blive til
sunde fødevarer. Som en hjælp skal de
myndigheder, som har ansvaret for lovgivningen og kontrollen af dyrevelfærden på
slagteriet ifølge EU-forordningen (3),
også have adgang til en national ekspertise til at hjælpe med videnskabeligt at
afklare spørgsmål om velfærd hos dyr på
tidspunktet for slagtning og aflivning.
Hvordan, dette er organiseret, varierer lidt
mellem de forskellige lande. I Sverige er
ekspertisen placeret på et universitet
(SCAW ved SLU) (7), mens det i visse
andre lande er en separat funktion hos de
relevante, centrale myndigheder.
Det forekommer endda, at veterinærer
ansættes direkte af slagteriet som et led i
kvalitetsarbejdet i virksomheden. I visse
tilfælde fungerer disse veterinærer som
ansvarlige for dyrevelfærden på virksomhedens regning, men i andre tilfælde
handler det mere om rådgivning til de tilsluttede producenter og som opfølgning
på kvaliteten af produkterne. Selv i denne
rolle kan veterinærerne have en betydelig
indflydelse på spørgsmål om dyrevelfærd i
virksomheden ikke mindst ved vedvarende
at minde om, hvor vigtige disse aspekter er
for virksomhedens renommé og troværdighed hos forbrugerne.
Endelig skal det nævnes, at veterinærer
på myndighedsniveau er involveret ved
nybyggeri eller ombygning af slagterier,
ved at tegningerne for bl.a. staldrummene
skal forelægges og godkendes af myndighederne. I Sverige har de lokale myndigheder altså også et ansvar for at kontrollere
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dyrevelfærden på slagterierne, men det
arbejde udføres hovedsagelig af dyrevelfærdskontrollanter og som regel bare ved
et begrænset antal besøg per år. Fokus
ligger så ofte på revision af de forskellige
typer af forebyggende instanser og kravet
til dokumentation. I de tilfælde, hvor de
veterinærer, som er på slagterierne, opdager en mistænksom afvigelse i forhold til
reglerne om dyrevelfærd, noget der ikke
umiddelbart kan rettes, er det de lokale
myndigheder, som står for det videre forløb.
Ved nedslagtning af besætninger
Selv i tilfælde af aflivning af produktionsdyr har veterinæren en vigtig rolle at spille.
Af og til tilkaldes veterinæren for at aflive
et enkelt sygt dyr, i det mindste når det
gælder nødslagtning af heste, men det er
fremfor alt i forbindelse med aflivninger i
stort omfang, at man efterspørger de
veterinære kompetencer (Figur 4). Hvis
man fx ser på den internationale dyresundhedsorganisation OIEs
anbefalinger om aflivninger ved risiko for
Figur 3.
smittespredning,
Veterinæren på slagteriet
spiller veterinæren
har bl.a. som opgave at tilse
de kontroller, som personalet
en vigtig rolle, ikke
foretager af kvaliteten af
bare med hensyn til
bedøvelserne.
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Figur 4.
Når besætninger skal aflives,
er det den udpegede veterinærs
opgave at sikre dyrevelfærden.
Billedet viser en kalkunbesætning,
der er smittet med salmonella,
og som på korrekt vis aflives med
kuldioxidgas direkte i huset, uden
at fuglene først behøver at blive
indfanget og håndteret.

risiko for smittespredning, men også
med hensyn til dyrevelfærden (6).
Veterinærer anses for at have den viden,
som kræves, for at have ansvaret ved aflivning i stort omfang, inklusive sådanne
aflivninger, der foretages i forbindelse
med større udbrud af epizootier. Det
handler således ikke kun om at medvirke
ved udvikling af velgennemtænkte beredskabsplaner, der tager hensyn til smittespredning og dyrevelfærd, men også om
at planlægge logistikken ved aflivningen
og ved sygdomsudbrud og at organisere
både personale og dyr. Ud fra et dyreværnsmæssigt perspektiv handler det som
regel om at fokusere på håndteringen af
dyrene før aflivningen, på bedøvelsen og
selve aflivningen og på, hvordan man på
en sikker og effektiv måde sikrer sig, at
dyrene er døde, inden kadaverne køres
væk (2).
Effekten af dyrevelfærd ved veldesignede beredskabsplaner skal ikke negligeres. Velfungerende systemer til sygdomsovervågning, som tidligt kan gøre
opmærksom på og identificere sygdomsudbrud, kan forhindre omfattende
spredning af sygdom og derigennem
spare mange dyr for lidelse og død.
At uddanne personale, som kan
hjælpe til ved aflivninger ved epizootier og dermed betone aspekterne ved dyrevelfærd, er en
anden indsats, som kan have
positiv betydning i flere led. Når
et udbrud er et faktum, er det
sædvanligvis de relevante nationale eller regionale myndigheder,
som udpeger en veterinær, som kan
overvåge dyrevelfærden i forbindelse
med aflivningerne, og som har ansvaret
for at forsyne denne veterinær med det
udstyr, der er nødvendigt for at sikre dyre-

velfærden. Den ansvarlige veterinær skal
også videreformidle de erfaringer, han har
gjort, så disse kan blive indarbejdet i de
kommende nationale beredskabsplaner.
Sammenfattende kan man altså konstatere, at veterinæren har en meget vigtig
opgave med hensyn til dyrevelfærd i forbindelse med slagtning og aflivning af dyr.
Dette kræver kontinuerlig uddannelse,
eftersom regler, teknik og vores viden om,
hvordan dyr fungerer, er under stadig forandring. 
Oversat fra svensk af Lotte Frandsen
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Biologika Aps, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af smågrise, der er over 4 dage gamle, for at reducere dødelighed og kliniske tegn på ødemsygdom som
følge af Stx2e-toksin, der er dannet af E. coli (STEC). Indtræden af immunitet: 21 dage efter vaccination. Varighed af immunitet: 105 dage efter vaccination. Særlige advarsler: Kun sunde dyr må vaccineres.
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen: Til brugeren: I tilfælde af selvinjektion indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
Bivirkninger: Almindeligvis observeres meget små lokale reaktioner som f.eks. en let hævelse på injektionsstedet (maksimum 5 mm), men disse reaktioner er forbigående og aftager inden for kort tid (op
til syv dage) uden behandling. Kliniske tegn som f.eks. midlertidige lette adfærdsforstyrrelser kan observeres i sjældne tilfælde efter anvendelse af ECOPORC SHIGA. Normalt kan der forekomme en let
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pr. september 2013: 50 ml hætteglas af plast og 100 ml hætteglas af plast. Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos IDT Biologika Aps eller hentes på www.ema.
europa.eu. Desuden henvises til oplysningerne i indlægssedlen og på emballagen.

DYREVELFÆRD - INDEKS

Indeks skal
tage temperaturen
på dyrevelfærden

I Danmark er der nu udviklet nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin. De kan
søsættes, hvis politikerne ønsker det i et kommende veterinærforlig III. Det har været en
udfordrende øvelse for forskerne og de medarbejdere fra Fødevarestyrelsen, som står bag
indekset, men i løbet af maj måned præsenteres de konkrete værktøjer i en rapport
TEKST ANETTE ECKHOLDT / FREELANCEJOURNALIST

- Formålet med at udvikle nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin er at
skabe et samlet overblik over dyrevelfærds
tilstanden på landsplan og give mulighed
for at følge udviklingen over tid, fortæller
chefkonsulent og dyrlæge Else Enemark,
Fødevarestyrelsen, som sidder som tov
holder på indekset for kvæg.
Kollegaen, specialkonsulent og dyrlæge
Dorte Schrøder-Petersen, har ansvaret for
svineindekset, og hun supplerer:
- Dyrevelfærdsindekserne skal give myndigheder, politikere og branche et bedre
grundlag for at træffe beslutninger om indsatser, der kan forbedre dyrevelfærden.
Derudover skal dyrevelfærdsindekserne
gøre det muligt at måle om forskellige tiltag
inden for kvæg- og svineproduktionen –
fx lovændringer, kampagner og informationsindsatser – har den ønskede effekt på
dyrevelfærden.
Fødevarestyrelsen har ansvaret for
ledelsen af projektet, men er gennemført
af en lang række forskere og personale ved
Københavns og Aarhus universitet. Projektleder ved Københavns universitet var
professor Björn Forkman og ved Aarhus
universitet professor Jan Tind Sørensen.
Og det har været en vanskelig opgave:
- Dyrevelfærd er en sammensat størrelse. En væsentlig del af arbejdet bestod
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derfor i at udvælge netop de mål, som
bedst beskriver velfærden hos kvæg og
svin, og som derfor skal med i indekserne.
Det har været et ønske, at der tages
udgangspunkt i dyrets egen opfattelse af
sin situation. Udvælgelsen er baseret på en
omfattende litteraturgennemgang og på
ekspertvurderinger, forklarer Else Enemark.
- Det, vi er nået frem til, er en »light«udgave af den europæiske standard Welfare Quality, som er velfærdsvurdering
med fokus på dyret. Welfare Quality er
meget tidskrævende i praksis. Med det
danske dyrevelfærdsindeks er der udviklet
en hurtigere og mindre ressourcekrævende metode til at indsamle dyrevelfærdsdata, præciserer Dorte SchrøderPetersen.
Indekserne består af både dyrebaserede
indikatorer og ressourcemål: Dyrebaserede
indikatorer er fx huld, hudskader og halthed, som ses direkte på dyret. Ressourcemål kan være boksstørrelse, antal drikketrug og adgang til kobørster.
Vægtning af målene for
dyrevelfærd
En anden stor udfordring har været at
vægte målene for dyrevelfærd. I projektet
er det løst af dyrlæger, teknikere og andre,

som arbejder med vurdering af dyrevelfærd, eller som forsker i dyrevelfærd hos
kvæg og svin.
- Er det fx værre for en ko at være halt
end at være tynd og i givet fald, hvor
meget værre er det? Det har eksperterne
givet deres bud på. Og når målene er vægtet i forhold til hinanden, skal de lægges
sammen til et samlet tal mellem 0 og 100
for dyrevelfærd.
Dorte Schrøder-Petersen understreger,
at et indeks er et forholdstal og angiver en
størrelse målt i forhold til en bestemt referenceværdi. Det første år, der indsamles
data til indekserne, omregnes indeks-scoren til et indeksgrundtal på 100. Udviklingen i dyrevelfærdstilstanden over tid inden
for dyrearter og dyregrupper følges ved at
sammenligne indeksværdierne fra år til år.
Hvad så nu?
Dyrevelfærdsindekset er en dansk opfindelse efter et politisk ønske, som kom i
stand som en del af veterinærforlig II. Om,
hvordan og i hvilket omfang politikerne
ønsker at benytte de nu færdigudviklede
indeks for kvæg og svin, bliver tidligst
afklaret i forbindelse med et evt. nyt veterinærforlig.
Når kontrollørerne i Fødevarestyrelsen
laver dyrevelfærdskontrol i kvæg- og svi-

Mål for dyrevelfærd
For at dyrenes velfærd under forskellige produktionsforhold bedst
kan måles ved hjælp af dyrevelfærdsindekser, er der udviklet særskilte
indekser for følgende undergrupper: Malkekvæg, kalve, søer og
gylte, farende og diegivende søer, pattegrise og fravænnede grise og
slagtesvin. Her er målene for henholdsvis malkekvæg og slagtesvin:
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Dyrevelfærdsindekserne skal give mynd
igheder, politikere
og branche et bedre grundlag for at træff
e beslutninger
om indsatser, der kan forbedre dyrevelfær
den, fortæller
Dorte Schrøder-Petersen (tv.) og Else
Enemark.

nebesætninger, er det ikke dyrevelfærden
som sådan, de kortlægger – de kontrollerer,
om loven bliver overholdt. Derfor er indsamling af data til dyrevelfærdsindekset
også en helt anden måde at gennemgå
besætningen på. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal indsamle de data, der skal
indgå i dyrevelfærdsindekset på længere
sigt. De første data vil tidligst blive indsamlet i 2018, når indekserne er gjort endnu
mere robuste, og det er besluttet, hvordan
de skal ibrugtages.
Udvælgelsen af besætninger vil være 100
procent tilfældig fra CHR-registeret. Det
skal endeligt besluttes, hvordan indekserne
skal ibrugtages. Som udgangspunkt har
tanken været, at det er frivilligt at deltage,
og at det ikke kommer til at koste landmanden noget ud over den tid, det tager at vise
rundt i besætningen.
- Landmanden vil som udgangspunkt
ikke modtage nogen rådgivning i forbindelse med dyrevelfærdsindekset, men han
vil modtage de indsamlede data fra besætningen og landsgennemsnit. Hvis han har
lyst, kan han inddrage egne rådgivere til at
justere, hvor der måtte være svage punkter
i dyrevelfærden, foreslår Else Enemark.
Projektafslutningsrapporten om dyrevelfærdsindekserne forventes at blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside
(fvst.dk) medio maj 2017. 

Oversigt over de mål, der indgår i indekset for malkekvæg
WQ-kriterier		
Indikatorer		
Fravær af langvarig sult		
Huldscore		
Fravær af langvarig tørst		
Vandforsyning		
Let bevægelighed		
Opbinding		
Komfort ved hvile 		
Ligger uden for liggeareal		
			
Lægge-sig adfærd		
			
Kollisioner med inventar		
			
Rejse-sig adfærd		
			
Liggeunderlag		
			
Renlighed		
Let bevægelighed		
Total areal		
Fravær af sygedom		
Adgang til sygeboks		
			
Antal dyr pr. sygeboks/-plads 		
			
Adgang til kælvningsboks		
			
Antal dyr pr. kælvningsboks/-plads		
Let bevægelighed		
Total areal – individuelle sygebokse/		
			
kælvningsbokse		
Komfort ved hvile		
Fravær af langvarig sult		
Fravær af sygdom		
			
			
			
			
			
			
			
			
Andet adfærd		
			
		

Sengepladser		
Foderbord længde		
Halthed		
Hudlæsioner		
Forvoksede klove		
Celletal		
Dødelighed		
Dødfødte		
Leversygdommer		
Pyemia		
Gamle frakturer		
Adgang til kobørster		
Frygtsomhed – undvigelsesafstand
ved foderbord		

Oversigt over de mål, der indgår i indekset for slagtesvin
WQ-kriterier		
Indikatorer		
Fravær af langvarig sult		
Huldscore		
			
Udfodringssystem		
Fravær af langvarig tørst 		
Vandforsyning		
Let bevægelighed		
Belægningsgrad		
			
Glathed af gulv		
Komfort ved hvile		
Gødning på krop		
			
Hvileområde		
Termisk komfort		
Afkøling		
			
Gisper		
Fravær af skader		
Ørelæsioner		
			
Halthed		
			
Halebid		
Fravær af sygdom		
Hudlæsioner		
			
Besværet vejrtrækning		
			
Rektal prolaps		
			
Brok		
			
Deform tryne		
			
Sygestier		
			
Neurologiske symptomer		
			
Leversygdomme		
			
Dødelighed		
Passende adfærd		
Rode- og beskæftigelsesmateriale		

Type
Dyrebaserede
Ressourcemål
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Ressourcemål
Dyrebaserede
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Ressourcemål
Dyrebaserede

Type
Dyrebaserede
Ressourcemål
Ressourcemål
Ressourcemål			
Ressourcemål
Ressourcemål
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Ressourcemål
Dyrebaserede			
Dyrebaserede
Dyrebaserede
Ressourcemål
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Når mennesker påfører dyr lidelser:

Veterinærens rolle
Veterinærer har en unik mulighet og et spesielt ansvar for å avdekke unødig lidelse hos dyr.
Dette krever kunnskap om risikofaktorer og kjennetegn på vanskjøtsel og mishandling, og om
plikter og handlingsalternativer når en har grunn til å mistenke at dyr ikke behandles bra. Vi
har i denne artikkelen beskrevet mulige årsaksforhold og veterinærens rolle i forbindelse med
tre typer alvorlige dyrevernsaker forårsaket av dyreholdere, nemlig alvorlig vanskjøtsel i landbruket, dyresamling og mishandling av dyr

TEKST KARIANNE MURI, RANDI O. MOE OG MARIT NESJE / NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
(NMBU) VETERINÆRHØGSKOLEN, FORSKERGRUPPE DYREVELFERD, FAKULTET FOR VETERINÆRMEDISIN OG
BIOVITENSKAP, INSTITUTT FOR PRODUKSJONSDYRMEDISIN

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i dyrlægens rolle i forhold til
norsk lovgivning, norske forhold og
hvordan myndighederne i Norge
arbejder sammen.

Gjennom sitt daglige arbeid kommer veterinærer fra tid til annen over dyr som er blitt
utsatt for vanskjøtsel og mishandling, og
dyrehold som ikke er i samsvar med dyrevelferdsregelverket. Dette gjelder både
syke og skadde dyr som veterinæren
undersøker og behandler på klinikk eller
ute i praksis, og andre dyr som veterinæren
selv tilfeldig observerer ved besøk i fjøs
eller stall.
Veterinærens kundekrets er sammensatt,
og selv om de fleste ønsker det beste for
sine dyr er det ikke alltid dette gjenspeiles i
handling gjennom daglig stell og håndte-
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ring av dyra. Noen har også langt flere dyr
enn de evner å ta hånd om på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Har veterinærene tilstrekkelig kunnskap om risikofaktorer og tidlige kjennetegn på at dyr ikke
behandles godt? Hva er det som karakteriserer ulike typer dyrevernsaker? Hvor finnes informasjon om vanskjøtsel og mishandling av dyr og hvor er det hjelp å få?
Vi vil i denne artikkelen også ta for oss
hvordan en praktiserende veterinær plikter
å forholde seg når dyreholder utsetter dyra
sine for tre utvalgte former for alvorlig
vanskjøtsel og mishandling, og hvilke
handlingsalternativer veterinæren har for å
håndtere slike saker. Artikkelen begrenser
seg til landdyr, ettersom det eksisterer lite
kunnskap og litteratur om årsakene bak
vanskjøtsel innen fiskeoppdrett.
Veterinærens plikter knyttet til
dyrevern
Veterinærer blir gjerne ansett som »dyre-

nes talspersoner«. Dette gjenspeiles også i
formålsparagrafen til dyrehelsepersonelloven, der veterinærers virksomhet settes inn
i en større sammenheng, med forsvarlig
dyrevern som et likeverdig og overordnet
formål sammen med dyrehelse og trygg
mat. Veterinærer er viktige medspillere i
dyrevernarbeidet på alle områder, og
lovens forarbeider uttrykker at dyrevern
skal ha en sentral plass i veterinærers yrkesutøvelse.
Videre er en av veterinærenes lovbestemte plikter å arbeide for velferd og
sunnhet hos dyr. Veterinærer har derfor en
plikt til å bidra til at dyrehold foregår i
størst mulig grad på dyrenes premisser.
Dette må sees i sammenheng med dyrevelferdslovens bestemmelser og tilhørende
forskrifter, som setter minstekrav for hold
og behandling av dyr. Samtidig er veterinærens plikt positivt utformet, noe som tilsier at målet må settes høyere og videre
enn de minstekrav dyrevelferdsloven setter

I Norge blev der i perioden 2014-2015 registreret 44 sager om
alvorlig vanrøgt, hvoraf halvdelen angik produktionsdyr.

i strafferettslig sammenheng, og som gjelder for alle. Her vil også lovens begreper
som respekt for dyr og dyrs egenverdi være
sentrale. Selv om det er eier/dyreholders
plikt å etterleve dyrevelferdsloven, har
veterinærer i henhold til forarbeidene til
dyrehelsepersonelloven [1] en selvstendig
plikt til å gjøre oppmerksom på forhold
vedkommende mener det er grunn til å
rette på. Selv om det kan være belastende
for et kundeforhold å ta opp spørsmål om
dyrevern og dyrevelferd, må dette likevel
ikke avholde veterinæren fra å handle. Ved
alvorlige brudd på dyrevelferdsloven innebærer dette også en plikt til å varsle Mattilsynet (den norske Fødevarestyrelsen
/-red.) eller politiet. Veterinærer er bundet
av varslingsplikten i dyrevelferdsloven (jf §
5) som gjelder for enhver som har grunn til
å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller
alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og
stell. Varslingsplikten kommer i slike tilfeller inn under ett av unntakene for veterinærers taushetsplikt i dyrehelsepersonelloven (jf § 21 første ledd nr. 5). En norsk
studie har imidlertid vist at smådyrpraktiserende veterinærer og veterinærer i Mattilsynet kan være uenige om hva slags saker
som bør varsles og hvorvidt eventuell varsling bør føre til forvaltningsvedtak [2].
Om det er politiet eller Mattilsynet som
er rett instans å varsle til, vil avhenge av
sakens karakter og alvorlighetsgrad. Mattilsynet og politiet har ulikt fokus når det
gjelder videre oppfølging av dyrevernsaker.

Politiets hovedanliggende er å etterforske
og sikre bevis for eventuell straffesak mot
en gjerningsperson, mens Mattilsynets
fokus er å ivareta dyrenes velferd og sikre
at disse ikke lider unødig. Det er derfor viktig å være klar over forskjellen mellom en
straffesak og en forvaltningssak, men disse
sakene kan også kjøres parallelt. I saker der
det bør sikres bevis for en senere straffesak, vil det være viktig å benytte politiets
kompetanse. Veterinærer må bidra med
grundig og objektiv dokumentasjon, for
eksempelved å skaffe til veie journalutskrifter, utføre rettsmedisinske undersøkelser eller stille som sakkyndig under
rettssak (for råd om rettsmedisinske
undersøkelser, se [3, 4].)
God dyrevelferd er avhengig av
kompetente dyreholdere
Etter § 6 i lov om dyrevelferd skal dyreholder sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og kompetent personell. «Stockmanship» beskriver de egenskapene som kreves
for adekvat dyrehold, og kan defineres som
’menneskelig aktivitet som innebærer bruk
av evnene, kunnskapene, ferdighetene og
den sunne fornuften som er nødvendig for
å optimalisere dyrehelse, dyrevelferd og
gårdsdrift, og dermed både fysisk og økonomisk ytelse i husdyrproduksjonen’ [fra
5]. På norsk har vi valgt å oversette dette
til husdyrrøkt. Det er dyreholder som tar
avgjørelser knyttet til dyras fysiske miljø
(husdyrrom, oppstalling), sosiale miljø,

stellrutiner og tilkalling/bruk av veterinær.
I tillegg er relasjonen mellom dyra og den
som steller dem avgjørende for dyrevelferden. Husdyrrøkt er derfor ansett som den
enkeltstående faktoren av størst betydning for dyrevelferd i landbruket [6].
Personlige egenskaper som påvirker menneske-dyr-forholdet
Det finnes godt etablerte teoretiske rammeverk fra psykologien som brukes i forskning på menneske-dyr forholdet, og ett av
disse er Theory of Planned Behaviour [7].
Ifølge denne teorien er det våre intensjoner
som er den direkte forløperen til atferd, og
intensjonene våre er igjen under innflytelse
av holdninger, sosiale normer og opplevd
atferdskontroll [7]. Generelt utvikler vi
positive holdninger til atferder vi mener har
ønskelige konsekvenser. Holdningene våre
til dyr formes gjennom vår tidlige kontakt
og erfaringer med dyr. Forskning har gjentatte ganger vist at gårdbrukeres holdninger til vennlig fysisk og verbal kommunikasjon med dyra er prediktorer for deres
håndtering av dyr [8].
Empati har både kognitive og emosjonelle komponenter og danner grunnlaget
for prososiale atferder (for eksempel hjelpeatferd) [9]. Empati er derfor et vanlig
akseptert kriterium for godt dyrestell. Det
er foreløpig begrenset med forskning på
sammenhengene mellom menneskers
empatiske evner og atferd overfor dyr, men
det er kjent at mennesker med voldelige
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tendenser (også overfor dyr) ofte har en
redusert evne til å empatisere [9, 10].
I tillegg til holdninger og empati er det
en rekke andre faktorer som kan ha innflytelse på hvordan mennesker behandler dyr,
som for eksempel kunnskap, motivasjon,
arbeidstrivsel og ferdigheter [8]. Sammen
kan disse faktorene forklare noe av den
variasjonen man ser hos dyreholdere, men
hva med tilfellene der dyr utsettes for grov
vanskjøtsel eller mishandling?
Når dyrestellet svikter helt
Med jevne mellomrom hører vi om tilfeller
der dyr har blitt utsatt for store lidelser,
enten gjennom grov vanskjøtsel eller ved
mishandling. Med vanskjøtsel menes tilfeller der dyreholder har unnlatt å sørge for
nødvendig stell og fôring, mens det ved
mishandling siktes til saker der dyr utsettes
for bevisste handlinger som påfører dyr
unødig smerte og lidelse. I de neste avsnittene vil vi beskrive tre utvalgte typer dyrevernsaker og det vi vet om årsaker og kjennetegn. Det er på ingen måte en
uttømmende oversikt over dyrevernsaker,
og det er viktig å presisere at noen saker
kan ha kjennetegn fra flere av disse typene.
Alvorlig vanskjøtsel i landbruket
I 2014 og 2015 registrerte Mattilsynet henholdsvis 59 [11] og 44 tilfeller av alvorlig
vanskjøtsel totalt [12]. Av disse gjelder om
lag halvparten av sakene produksjonsdyr,
det vil si 20 – 30 saker årlig. I en rapport om
dyretragedier i landbruket påpekte en
arbeidsgruppe fra Mattilsynet i 2008 at
vanskjøtselsakene ofte er knyttet til en
svikt i dyreholders kompetanse og evne til
å sikre dyrevelferden [13]. Alvorlig
vanskjøtsel defineres av Mattilsynet som
saker der ett eller flere dyr er døde eller må
avlives på grunn av sin tilstand. Begrepet
dyretragedier kan benyttes om brann og
ulykker, men i en vanskjøtselsammenheng
defineres det som hendelser hvor flere dyr
utsettes for store lidelser og/eller dør eller
må avlives som følge av feil eller mangler i
dyreholdet [13]. Noen vanskjøtselsaker
kan pågå med dårlig dyrestell og store
lidelser over lang tid, uten at det kulminerer
i det vi gjerne forbinder med klassiske
dyretragedier, som ihjelsultede dyr i et fjøs.
De bakenforliggende årsakene for alvor-
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lig vanskjøtsel som er beskrevet er blant
til vanskjøtsel [15]. Sammenhengen melannet manglende kunnskap, erfaring, vilje, lom stressfaktorer og vanskjøtsel i landbrumotivasjon, empati eller dårlig fysisk/psyket bekreftes av intervjuer med gårdbrukisk helse. Funksjonssvikten til dyreholder
kere som har vært involvert i
kan være akutt eller langvarig, delvis eller
vanskjøtselsaker [15, 16]. En teknisk svikt i
fullstendig [13]. Noen av risikofaktorene
fjøset kan være dråpen som får begeret til å
som ble identifisert i rapporten er listet opp renne over. Konsekvensene av vanskjøtsei Tabell 1, og inkluderer både faktorer ved
len vil være katastrofal for dyrene, og dette
dyreholdet og dyreholder [13].
gjelder spesielt de mest industrialiserte
Den klassiske dyretragedien kan oppstå
produksjonsformene som svin og fjørfe, på
hos en i utgangspunktet normalt fungegrunn av det store antallet dyr hver røkter
rende dyreholder, som opplever en alvorlig
har ansvar for [15].
krise som fører til en akutt funksjonssvikt. I
Når det gjelder den psykiske helsen til
slike tilfeller kan det være vanskelig for
norske gårdbrukere, finnes det data fra
omgivelsene å oppfatte situasjonen i tide til å sette inn tiltak
på grunn av det hurtige forløpet
[13]. Arbeidsgruppen konkluderte imidlertid med at de fleste
sakene, også de som ble oppfattet som akutte, hadde en forhistorie som risikodyrehold
utover 6 måneder forut for den
avdekkede dyretragedien. Dette
betyr at det kan være mulig å
fange opp mange risikodyrehold
og iverksette forebyggende tiltak før de rekker å utvikle seg til
dyretragedier. Dette krever
imidlertid at alle aktører rundt
husdyrholdet tar ansvar og innser at visse avvik kan være av
stor betydning for dyrevelferden [13]. Avvikene kan blant
annet dreie seg om økt morbidi- I litteraturen inddeles dyresamlere (folk, der skaffer sig flere
dyr, end de har kapacitet eller evner at tage sig af) i tre grove
tet eller mortalitet, mangelfull
kategorier: 1) Overwhelmed Caregiver, 2) Rescuer Hoarder og
tilgang eller dårlig kvalitet på fôr 3) Exploiter Hoarder.
eller vann, tynne dyr, dårlig
hygiene, ubehandlede skader
eller sykdom (se Tabell 1). Veterinærene er
store helseundersøkelser som alle som jobsvært viktige aktører i så måte, men det er
ber tett på næringene (inkludert landpåpekt at varierende kompetanse og
brukspolitikere) bør ta inn over seg. Helsemanglende konsensus om hvor grensen går undersøkelsen i Hordaland (HUSK) fant at
for dårlig dyrevelferd er en utfordring som
mannlige bønder var mer utsatt for angst
gjelder alle aktørene [13].
enn menn i andre yrker, og at bønder av
Det å fange opp slike saker på et tidlig
begge kjønn hadde høyere risiko for depretidspunkt krever også at man er oppmerksjon [17]. Menn som var fulltidssysselsatt i
som på risikofaktorer hos gårdbrukeren
landbruket, kom verre ut enn de som komselv (Tabell 1). Dårlig psykisk helse hos
binerte landbruk med annen jobb utenom
gårdbrukeren er en gjenganger i dyretrage- gården. De som kom aller dårligst ut, var
dier [14]. I en dansk studie av cirka 15000
menn som jobbet innen husdyrproduksjon.
gårdbrukere fant man en sammenheng
Hos denne gruppen fant forskerne at både
mellom høyere risiko for personlig gjeld,
depresjons- og angstnivået var signifikant
dårlig psykisk helse og domfellelser knyttet høyere enn hos resten av befolkningen.

Faktisk var hele 24.4 % av mannlige husdyrprodusenter definert som mulige
depresjonskasuser, mot 9.3 % hos menn i
andre yrker, og 9.1 % hos kvinner i husdyrproduksjon [17]. I de ferske tallene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
har også både mannlige og kvinnelige
gårdbrukere høyere depresjonsnivåer enn
folk i andre yrkesgrupper, mens angstnivåene er som ellers i befolkningen. Gårdbrukere, særlig menn, er også her den
yrkesgruppen med høyest risiko for å score
så høyt at de defineres som mulig depresjonskasus [18].
Datamaterialet fra disse studiene kan
tyde på at de psykiske helseproblemene
kan være knyttet til arbeidsforholdene.
Husdyrbrukere har lange arbeidsdager, de
er oftere fysisk slitne og sammenlignet
med andre yrkesgrupper mangler de i stor
grad et nettverk av kolleger som kan gi
sosial støtte. Industrialiseringen av landbruket har ført til nye bekymringer knyttet
til dyrevelferd, som store besetninger, høy
dyretetthet, stress og redusert mulighet
for naturlig atferd på grunn av et mer
restriktivt miljø, og det oppstår derfor etiske dilemmaer [15]. Stram økonomi
begrenser bøndenes muligheter til å løse
slike problemer og er i seg selv en viktig
kilde til bekymring og stress. I tillegg kan
det være bekymringer om værforhold eller
dyrehelse, samt et stadig større krav til
papirarbeid. Når problemer hoper seg opp,
kan det føre til forskjellige grader av
funksjonssvikt.
Blant annet på grunn av stigmaet som
følger med det å ikke være i stand til å ta
seg av egne dyr, har gårdbrukere høy terskel for å søke hjelp hos helsevesenet i forbindelse med psykisk sykdom [19]. Dette
kan bidra til at noen bønder forblir yrkesaktive til tross for helseproblemer, i stedet for
å bli uføretrygdet [19]. Stigmatiseringen
og skammen forsterkes antakeligvis av
hvordan dyretragedier omtales i media,
også av bøndenes egne organisasjoner
[15]. Dette er muligens noe av årsaken til at
bønder og deres familie har liten vilje til å
varsle om problemer som kan føre til
vanskjøtsel. Dette gjelder delvis også
naboer og venner. De føler seg som angivere, og blir også sett på som det [14].
Desto større ansvar har veterinærer som

profesjonsutøvere til å undersøke nærmere
ved mistanke.
Det er ikke nødvendigvis slik at tilsynsmyndighetene må trekkes inn ved avdekking av problemer på et tidlig stadium. I
noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig at man i samråd med dyreholder
mobiliserer rådgivningsapparatet eller
andre samarbeidspartnere (for eksempel
gode naboer) som kan avhjelpe med dyrestellet gjennom en vanskelig periode.
Dersom problemene har pågått over lenger tid eller man avdekker alvorlig
vanskjøtsel, må imidlertid Mattilsynet varsles. Veterinærer kan i disse situasjonene
oppleve dilemmaer ved at ansvaret for å
ivareta dyras velferd kan bli påvirket av at
man føler empati med dyreholderen. Det
er derfor viktig å ha fokus på veterinærens
primære rolle, nemlig å sikre dyras interesser. Det vil i praksis si å ivareta velferden til
overlevende dyr, bistå med avliving av dyr
dersom det er indisert av dyrevernmessige
årsaker, samt bistå politiet og Mattilsynet
med dokumentasjon til etterforskningen.
Landbruket har sin egen HMS-tjeneste
(www.lhms.no) som foretar regelmessige
gårdsbesøk hos alle medlemmer, men de
yter krisehjelp også til ikke-medlemmer.
Det finnes også en egen nettside om psykisk helse i landbruket (bondevett.no),
med informasjon om hvor det er hjelp å få.
Samlere
En annen form for vanskjøtsel er de tilfellene der folk skaffer seg flere dyr enn de
har kapasitet eller evner til å ta seg av. På
engelsk kalles dette fenomenet for animal
hoarding [20]. Utøvere av denne patologiske atferden kjennetegnes av at 1) de ikke
gir dyra et minimum av mat, renhold, ly og
veterinærbehandling, 2) de ikke evner å ta
inn over seg hvordan disse manglene påvirker dyras velferd, andre mennesker i husholdningen og miljøet, 3) de gjør tvangspregede forsøk på å akkumulere eller
opprettholde et stort antall dyr til tross for
forfallet og 4) de fornekter eller bagatelliserer problemene [20]. Resultatet kan
være et hjem der det er tett i tett med dyr,
ofte også syke eller døde, i svært uhygieniske forhold. Avføring og urin kan føre til
høye ammoniakkonsentrasjoner, og miljøet
medfører helserisiko for hjemmets beboere

[21]. Det er vanligvis smådyr det samles på,
oftest katter og hunder, men også hester
eller produksjonsdyr i rurale strøk. I mange
tilfeller samles det på mer enn én art, og i
de mest omfattende sakene kan det være
flere hundre dyr [21].
De dyrevelferdsmessige konsekvensene
av slikt dyrehold er mange og alvorlige.
Dyrene blir sjelden sosialisert overfor mennesker og viser frykt, og de har få eller
ingen muligheter til å trekke seg unna
aggresjon fra andre dyr i husholdningen.
De kan bli sperret inne med svært begrenset plass i lange perioder, og det kan være
svært ukomfortable omgivelser, f.eks.
harde gulv med fukt og avføring, ubehagelige temperaturer og konstant mørke eller
belysning. Manglende stell, mat og veterinærbehandling kan resultere i sykdom,
ihjelsulting, spredning av infeksjonssykdommer og ubehandlede skader eller sykdom. Det er viktig at den kumulative effekten av langvarig dårlig dyrehold ikke
undervurderes.
Vi har ikke sett statistikk over slike saker
i Norge, men i USA rapporteres cirka 3000
slike saker per år, med minst 250.000 dyr
involvert [21]. I New South Wales i Australia (med voksen populasjon på cirka 4.7
millioner mennesker) anslås det at det er
cirka 200 saker per år, og at de fleste dyreklinikker har hatt kontakt med en dyresamler [22]. Data fra de få studiene som er
gjort i andre land tyder på at den typiske
dyresamler er en middelaldrende til eldre
kvinne [22]. Ofte bor vedkommende alene,
men i mange av disse husholdningene kan
det også bo barn og andre omsorgstrengende som selv utsettes for de uholdbare
sanitære forholdene [22]. Det er uklart
hvorfor denne atferden utvikler seg, men
det er ofte knyttet til psykiske helseproblemer, noen ganger innbefattet tvangsforestillinger [23]. Det er foreslått at det kan ha
sammenheng med en vanskelig barndom
og/eller traumatiske opplevelser, som
senere resulterer i problemer med å knytte
normale relasjoner til andre mennesker i
voksen alder [21]. Som substitutt kan disse
personene utvikle ekstremt sterke følelser
for dyr, tillegge dem menneskelige egenskaper og ha store problemer med å slippe
tak i dem, selv når de dør [21]. Noen av
tegnene som kan vekke mistanke om at en
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person er dyresamler [24] er listet opp i
Tabell 1.
I litteraturen inndeles dyresamlere i tre
grove kategorier: 1) Overwhelmed Caregiver, 2) Rescuer Hoarder og 3) Exploiter
Hoarder [20, 21]. Kjennetegn ved de ulike
kategoriene er oppsummert i Tabell 2.
Den første gruppen (Overwhelmed Caregiver) er de som er mest mottakelig for
hjelp og veiledning fra veterinær eller
andre, dersom tillitten er til stede [20].
Veterinæren kan for eksempel hjelpe dem
med å forbedre dyrestellet, redusere antall
dyr til et håndterlig nivå og motivere dem
til å akseptere hjelp fra andre etater [24].
Den tredje gruppen (Exploiter Hoarder) kan
imidlertid sjelden stanses uten domfellelse
[20]. Tilbakefallsprosenten for alle hoarding-saker er bortimot 100 % dersom ikke
personen får tett, tverrfaglig oppfølging og
behandling [20].
En stor barriere mot forebygging og
avverging av denne formen for vanskjøtsel,
er manglende kunnskap om dette kompli-

serte og multifaktorielle problemet hos
omgivelsene, inkludert veterinærer [22].
Det bør likevel være mulig til en viss grad å
forebygge slike saker gjennom økt oppmerksomhet omkring temaet hos veterinærer og andre aktører. I likhet med
vanskjøtselsakene i landbruket er det
behov for et godt samarbeid mellom ulike
etater. Veterinærer kan også bidra gjennom generell folkeopplysning om dyrevelferd og godt dyrestell [24].
Vold og mishandling
Det er en velkjent korrelasjon mellom mishandling av dyr og mishandling av mennesker [10]. Vold mot dyr og mishandling av
dyr, er knyttet til et vidt spektrum av voldelige og antisosiale atferder. En av mange
faktorer som kan bidra til disse sammenhengene, er som nevnt at personen som
utøver vold eller mishandling har en redusert evne til å føle empati, men det er viktig
å understreke at det ikke finnes noen
enkeltstående forklaringsvariabel [10].

Vold mot kjæledyr forekommer ofte i sammenheng med vold i nære relasjoner. Noen
ganger kan trusler om å skade kjæledyr
brukes for å kontrollere eller manipulere
ofre for mishandling i nære relasjoner, for
eksempel ved at offeret trues til å holde
tett om seksuelt misbruk [10]. Dette kan
være en grunn til at ofre i voldelige relasjoner ikke tør å forlate en voldelig partner.
Barn fra voldelige hjem kan kopiere voksnes voldelige atferd og forskere mener at
barn kan oppsøke en følelse av kontroll
over et annet individ ved å skade dyr [10].
De som har mishandlet dyr som barn, vil
som voksne i større grad akseptere voldelig
atferd hos andre og ha større sannsynlighet
for å utøve voldelig atferd selv [10].
Mishandlingen av dyr kan være fysisk
eller psykisk, inkludert tvang eller utnyttelse av seksuell karakter, og skadene det
resulterer i har likhetstrekk med det som
rapporteres i barnemishandlingssaker [25].
Det kan være krevende å fastslå om skader
som presenteres skyldes uhell eller overlagt

Tabell 1. Risikofaktorer og kjennetegn for forskjellige typer dyrevernsaker

Risikofaktorer

Kjennetegn

Dyreholdet

Dyreholder

Alvorlig
vanskjøtsel i
landbruket

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høy alder
Eneansvar for stell
Sosial isolasjon
Nybegynner
Dårlig fysisk/psykisk helse
Stress
Manglende kompetanse
Stor endring i livet
Økonomiske problemer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høy morbiditet
Høy mortalitet
Mangel på vann og/eller fôr
Dårlig hold
Forvokste klauver
Dårlig hygiene (husdyrrom og dyr)
Ubehandlet sykdom/skader
Opphørt kjøp eller betaling av fôr
Manglende levering av melk/slakt

Dyresamling

• Stort antall dyr
• Artsmangfold

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dårlig psykisk helse
Sosial isolasjon
Stor endring i livet
Unormalt sterke (tvangspregede) følelser for dyr
Imot avlivning
På utkikk etter nye dyr
Tillegger dyr menneskelige egenskaper
Selvbilde sterkt knyttet til rolle som omsorgsgiver
Manglende konsekvensforståelse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfall/uhygienisk husholdning
Fornekting /bagatellisering
Forsøk på å skjule dyr og boforhold
Stadig endring i dyreflokken
Dårlig sosialiserte dyr
Ubehandlet sykdom/skade
Ustelte/illeluktende dyr
Dyr med tilstander som skyldes miljøet
Døde dyr i hjemmet

•
•
•
•
•

Voldelige tendenser
Antisosiale atferder
Manglende empati
Personlighets-forstyrrelser
Oppvekst i voldelig hjem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjentatte skader
Misvisende forklaringer
Skader i hoderegionen
Indre blødninger
Ribbeinsbrudd
Sviskader
Bloduttredelser
Tegn på seksuelt misbruk
Avvikende atferd hos eier og/eller dyr

Mishandling
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Geografisk isolasjon
Under avvikling
Drift ved flere lokaliteter
Utedrift
Økologisk drift
Teknisk svikt
Fortid som risikodyrehold

Tabell 2. Beskrivelse av tre hovedtyper av dyresamlere [20].

Overwhelmed Caregiver

Rescuer Hoarder

Exploiter Hoarder

• Noe selvinnsikt, mer realistisk
• Passiv tilegning av dyr
•	Problemer ofte trigget av store endringer
i livet
• Ofte psykiske helseproblemer
•	Ute av stand til å løse problemene effektivt
• Ofte sosialt isolerte
• Selvbilde sterkt knyttet til omsorgsrolle
• Færre problemer med tilsynsmyndigheter

• Misjon i livet om å redde dyr
• Frykt for døden
• Motstander av avlivning
• Aktiv tilegning av dyr
•	Mener de er alene om å kunne gi dyra adekvat stell
•	Redning av dyr etterfulgt av omplassering
utvikler seg til kun redning
•	Kan ha stort nettverk av folk som muliggjør
samling

• Aktiv tilegning av dyr for egen nytte
•	Manglende empati både for dyr og mennesker
•	Likegyldig til konsekvensene av vanskjøt
selen
• Overfladisk sjarme og karisma
• Manglende skyldfølelse og anger
• Manipulerende og kontrollerende
• Selvutnevnt ekspert

vold eller mishandling. Forhold som bør
vekke mistanke om mishandling av dyr er
listet opp i Tabell 1. Disse inkluderer tegn
på gjentatte skader og forklaringer som
ikke stemmer overens med de faktiske skadene eller virker helt ulogisk ut fra et normalt atferdsrepertoar [26]. Mishandling
som har pågått over tid kan noen ganger
avdekkes ved røntgen dersom det for
eksempel har vært gjentatte episoder med
ribbeinsbrudd.
Seksuell misbruk av dyr kan resultere i
skader som følge av vaginal eller anorektal
penetrering, som rifter eller revning av vev,
bloduttredelser og blødninger. I verste fall
kan skadene være så omfattende at dyret
dør eller må avlives [27]. Det rapportert om
funn av fremmedlegemer i vagina eller rektum etter penetrering med gjenstander
[27]. Hos hanndyr må man være oppmerksom på spor etter ligaturer rundt penis eller
skrotum [27].
Dyrets atferd vil selvsagt også kunne
preges av mishandling, og dersom et dyr
har skader kombinert med atferdsendringer som frykt, nervøsitet eller overdreven
underdanighet overfor eier, bør det styrke
mistanken [26]. Mistanke bør også fattes
dersom eier oppfører seg merkelig, for
eksempel aggressivt eller på en måte som
tyder på at vedkommende ikke bryr seg om
at dyret er skadet [26]. Noen dyreholdere
vil bruke forskjellige veterinærer ved hvert
tilfelle for å skjule det repeterende mønsteret i mishandlingen.
Gjennom sitt daglige virke kommer veterinærer tett på klienter som selv også kan
ha blitt utsatt for vold, for eksempel i forbindelse med at mishandlede dyr tas med
til veterinæren for behandling. Uten veiledning vil de færreste veterinærer føle seg
trygge på hvordan de skal opptre når en slik

mistanke er der. I 2012 ble derfor Medics
Against Violence/Domestice Abuse Veterinary Initiative (MAV/DAVI) lansert i
Skottland, og dette videreføres nå som The
Links Veterinary Training Initiative (LVTI) i
hele Storbritannia. Initiativet er et samarbeid mellom ideelle organisasjoner, politi
og The Links Group. Sistnevnte, hvor British Veterinary Association (BVA) er en av
medlemsorganisasjonene, jobber med å
spre kunnskap om sammenhengen mellom
mishandling av henholdsvis sårbare mennesker og dyr, og å stimulere til økt kommunikasjon mellom forskjellige etater. Initiativet tilbyr kursing av veterinærer i
hvordan de skal håndtere mistanker om
mishandling av dyr eller mennesker. Dette
baseres på programmet AVDR (Ask, Validate, Document and Refer) som opprinnelig ble utviklet for tannleger i USA. Steg én,
ifølge dette programmet, er å stille spørsmål uten å fremstå som dømmende (Ask).
Dersom man står overfor et menneske man
mistenker at kan være utsatt for mishandling, handler dette om å strekke ut en hånd
for å gi en mulighet til å fortelle. Å anerkjenne alvoret i mishandlingen og realiteten av det som fortelles (Validate) er spesielt viktig ettersom ofre for mishandling
ofte er redde for ikke å bli trodd. Dokumentasjonen må være detaljert og objektiv
da det kan bli benyttet som bevis i en
eventuell rettssak mange år etter et slikt
møte har funnet sted (Document). Det
siste steget for veterinærer i slike saker er å
henvise videre (Refer); altså å oppfordre
offeret til å søke hjelp hos rett instans, tilby
en oversikt over relevant kontaktinformasjon, og eventuelt hjelpe til å plassere
dyret trygt. Og det er hit, men ikke lenger
at veterinærens ansvar strekker seg overfor
det menneskelige offeret. Det er utviklet et

veiledningshefte for veterinærer, tilpasset
britiske forhold, som kan lastes ned gratis
[28]. Et tilsvarende initiativ i Norge vil være
et viktig bidrag i å beskytte sårbare mennesker og dyr i husholdninger der vold og
mishandling foregår.
Avsluttende kommentarer
Veterinærer har ansvar for å holde seg faglig oppdatert, også om risikofaktorer og
kjennetegn på saker som kan utvikle seg til
dårlig dyrevelferd. Videre påligger det
veterinærer et stort ansvar å veilede dyreholdere om godt stell og dyrevelferd generelt, påpeke feil og mangler og eventuelt
varsle i de sakene der det er nødvendig.
Det er behov for et mer systematisk samarbeid mellom privatpraktiserende veterinærer, politi, Mattilsynet, primærhelsetjenesten, Landbrukets HMS-tjeneste og
rådgivningsapparatene til de forskjellige
husdyrnæringene, innenfor taushetspliktens grenser [29]. Gjennom pilotprosjektet
med Dyrekrimgruppe i Sør-Trøndelag politidistrikt er det allerede etablert et tettere
samarbeid mellom politiet og Mattilsynet,
og metodene som utvikles der skal etter
prosjektperioden overføres til andre regioner [12].
Med økt kunnskap om årsaker og risikofaktorer for vanskjøtsel og mishandling, vil
veterinærer også i større grad kunne bidra
til å avdekke og avverge flere slike saker. I
første omgang planlegges det nå et etterog videreutdanningskurs for dyrehelsepersonell om temaene som belyses i denne
artikkelen. Som et ledd i generell kompetanseheving hos norske veterinærer, og
utvikling av undervisnings- og veiledningsmateriell tilpasset norske forhold, er det
imidlertid også et behov for forskning på
disse temaene. 
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Selamectin er et semisyntetisk avermectin. Selamectin paralyserer og/eller dræber en lang række hvirvelløse parasitter ved at
forstyrre indstrømningen af kloridioner i nervecellerne, hvorved
den normale neurotransmission forstyrres. Der er også påvist effekt over for loppens larver og æg samt over for hjerteormens (D.
immitis) larver. Efter spot-on applikation absorberes selamectin fra
huden, og den maksimale plasmakoncentration nås i løbet af ca.
1 dag hos katte og ca. 3 dage hos hunde. Selamectin fordeles
i kroppen og elimineres langsomt fra plasma. T½ er 8 dage for
katte og 11 dage for hunde, hvilket sikrer terapeutiske koncentrationer i mindst 30 dage. Indikationer: Katte og hunde: behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides spp),
kan indgå i behandling af loppeallergi. Behandling af øremider
(O.cynotis), bidende lus (Hund: Trichodectes canis, Kat: Felicola
subrostratus) voksne rundorm (Toxocara spp). Forebyggelse af
hjerteorm (Dirofilaria immitis). Hund: Behandling af ræveskab
(S. scabiei). Kat: Behandling mod voksne hageorm (Ancylostoma
tubaeforme). Kontraindikationer: Dyr yngre end 6 uger må ikke
behandles. Må ikke anvendes til katte, der lider af anden sygdom,
er svækkede eller undervægtige. Særlige forsigtighedsregler
vedrørende brugen: Ved behandling af øremider må produktet
ikke appliceres direkte i ørekanalen. Det er vigtigt at anvende den
anbefalede dosis for at minimere den mængde produkt, som dyret
kan slikke i sig. Kortvarige perioder med forøget salivation er
set hos katte, der i længere tid har slikket på applikationsstedet.
Produktet må kun appliceres på huden. Behandling kan ikke foretages, hvis dyrets pels er våd. Dyret kan vaskes med sæbe eller
pelsen kan gennemblødes to timer efter behandlingen, uden at
effekten af produktet forringes. Dyret må ikke gå i vandet i op til
to timer efter behandlingen. Læs indlægssedlen omhyggeligt før
anvendelse. Produktet er meget brandfarligt og må ikke udsættes
for varme eller komme i nærheden af åben ild, gnister eller andre
antændelseskilder. Rygning, spisning og indtagelse af drikkevarer
må ikke finde sted, mens præparatet håndteres. Vask hænder
efter brugen og vask straks andre hudområder, som har været i
kontakt med produktet, med vand og sæbe. Hvis præparatet er
kommet i kontakt med øjnene, skal øjnene straks skylles i vand.
Herefter søges læge. Undgå at behandlede dyr kommer i nærheden af åben ild og andre antændelseskilder i mindst 30 min.
efter behandling, eller indtil pelsen er tør. Bivirkninger: Brugen
af produktet har hos katte i sjældne tilfælde været forbundet med
forbigående mildt hårtab på påførselsstedet. I meget sjældne tilfælde er der observeret en forbigående lokal irritation. Normalt vil
nyt hår vokse frem og kløen ophøre af sig selv, men symptomatisk
behandling kan under visse omstændigheder være nødvendig. I
sjældne tilfælde kan produktet forårsage en midlertidig sammenklumpning af hårene på applikationsstedet og/eller udfældning af
hvidt pulver. Dette er normalt og vil typisk forsvinde igen i løbet
af 24 timer efter behandlingen, uden at det påvirker sikkerheden
eller produktets effekt. Som for andre makrocykliske laktoner er
der undtagelsesvis set reversible neurologiske symptomer, inklusive anfald, efter anvendelse af produktet. Drægtighed og die
givning: Drægtige og diegivende hunde og katte kan behandles
med Stronghold®. Interaktioner: I et stort antal kontrollerede
kliniske studier på dyr blev der ikke påvist interaktioner mellem
Stronghold® og rutinemæssigt anvendte veterinære produkter
eller operative procedurer. Dosering og indgivelsesmåde: Kun til
udvortes brug. En enkelt dosis på mindst 6 mg/kg påføres huden i
nakken foran skulderbladene.
Kat
(kg)

Styrke
(mg/ml)

< 2,5
2,6-7,5
> 7,5

60
60
60

Hund
(kg)

Styrke
(mg/ml)

< 2,5
2,6-5
5,1-10
10,1-20
20,1-40
40,1-60
> 60

60
120
120
120
120
120

Volumen
(ml)/pipette

Samlet stofmængde
(mg)/pipette

0,25
15
0,75
45
Passende kombination Passende kombination
af pipetter
af pipetter
Volumen
(ml)/pipette

Samlet stofmængde
(mg)/pipette

0,25
15
0,25
30
0,5
60
1,0
120
2,0
240
3,0
360
Passende kombination Passende kombination
av pipetter
av pipetter

Overdosering: Stronghold® har været anvendt i doser, der var 10
gange så høje som de anbefalede doser, uden at der blev set bivirkninger. Produktet har været anvendt i doser, der var 3 gange
så høje som de anbefalede doser til katte og hunde, der var inficerede med voksne hjerteorm, uden at der blev set bivirkninger. Produktet har også været anvendt i doser, der var 3 gange så høje,
som de anbefalede doser til avlskatte og avlshunde af begge køn,
inklusive drægtige og diegivende dyr og i doser, der var 5 gange
så høje som de anbefalede doser til ivermectinfølsomme collier,
uden at der blev set bivirkninger. Pakninger: Spoton opløsning
60 mg/ml, 3 x 0,25 ml pipette, 3 x 0,75 ml pipette. Spoton
opløsning 120 mg/ml, 3 x 0,25 ml pipette, 3 x 0,5 ml pipette,
3 x 1 ml pipette, 3 x 2 ml pipette, 3 x 3 ml pipette. Priser: For
dagsaktuel pris se, www.medicinpriser.dk Udleveringsgruppe: B.
Yderligere oplysninger findes i produktresuméet, der bl.a. kan findes
på www.orionvet.dk. Markedsføringstilladelsen indehaves af Zoetis.
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Stronghold 360 mg selamectin til meget store hunde (> 40-60 kg).
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DYREVELFÆRD - FISKEOPDRÆT

LAKS OG LUS

– en dyrevelferdsmessig umulighet

Økt fokus på velferd hos fisk
TEKST TRYGVE T. POPPE / PROFESSOR, PHARMAQ ANALYTIC, OSLO

Selv om fisk, i egenskap av å være dyr, har
vært inkorporert i den Norske lovgivningen
om dyrevern (Dyrevernloven 1974), har
fisken på mange måter gått under radaren
hos de fleste, både lekfolk og fagfolk, i
forhold til velferd. Med implementeringen
av »Lov om dyrevelferd« i 2010 ble fisk løftet spesielt frem, først og fremst som et
resultat av at laks i løpet av få år hadde
blitt Norges viktigste husdyr. En praktisk
konsekvens av dette var at loven ble utformet med tanke på fisk som husdyr på lik
linje med de dyr vi hadde måttet forholde
oss til tidligere. Akvakulturdriftforskriften
er på mange måter en praktisk håndbok for
hvordan fisk skal håndteres for best mulig
fiskehelse- og velferdsmessig måte.
Forskriften stiller også krav om at driftsleder og ansatte som håndterer levende
fisk skal ha »fiskevelferdmessig kompetanse«. Dette innebærer i praksis at det må
kunne dokumenteres praktisk og teoretisk
opplæring godkjent av Mattilsynet. Bevisstgjøring av alle som håndterer levende
fisk er viktig for den helhetlige forståelsen
av fiskehelse og -velferd som på mange
måter er en multidisiplinær vitenskap der
miljø, utforming, miljø og håndtering spiller viktige roller. Betydningen av god fiskehelse og –velferd gjenspeiles også i det
faktum at dette er noe som flagges høyt
på hjemmesidene til de fleste større oppdrettsselskaper, også fordi forbrukere og
»folk flest« har økt fokus på dette.
Lakselus er hovedutfordringen
Norsk lakseoppdrett er i dag en stor og
betydelig næring som skaper sysselsetting
og store eksportinntekter. Laks er et populært produkt på verdensmarkedet og prisene er meget gode. Høye laksepriser er
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paradoksalt nok kanskje ikke av det gode
for fiskehelse og –velferd da gode priser
bidrar til at konsekvensene av høy dødelighet ikke blir økonomisk synliggjort. Sagt
på en annen måte: Vi kan miste mye fisk og
likevel gjøre god forretning. Dette illustreres også av det faktum at selv om eksportverdien øker, har produksjonen gått ned,
først og fremst på grunn av økt dødelighet;
ikke minst er det mye stor fisk som dør i
forbindelse med behandlinger mot lakselus. Tapene i løpet av sjøvannsfasen i norsk
fiskeoppdrett er i dag cirka 20 prosent.

”

stent mot de fleste medikamenter mot lus.
En konsekvens av dette er at såkalte ikkemedikamentelle metoder har vunnet frem.
Blant de viktigste er bruk av rensefisk og
ulike former for badebehandling (varmt
vann og H2O2). Begge er i prinsippet miljøvennlige og bærekraftige metoder, men har
åpenbare svakheter og store fiskevelferdsmessige betenkeligheter.
Rensefisk
Rensefisk er en fellesbetegnelse på leppefisk og rognkjeks. Kunnskapen om at ulike

Det paradoksale i dagens
situasjon er altså at vi driver et storstilet oppdrett av arter vi egentlig
ikke vil ha for å holde et krepsdyr
(lakselus) som vi heller ikke vil ha, i
sjakk for å holde liv i det vi helst vil
ha, nemlig godt betalt laks.
Selv om de fiskevelferdsmessige utfordringer har vært mange og varierte opp gjennom årene er vi i dag i den situasjon at det
er lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og
håndteringen/behandlingen av lakselus
som er den dominerende fiskevelferdsmessige utfordring. Det spesielle med lakselusa
er at denne parasitten er et problem både
for oppdrettslaks og for ville laksefisk.
Smittepresset øker naturligvis proporsjonalt med antallet vertsorganismer og med
1000 x mere oppdrettslaks enn villaks sier
det seg selv at smittepotensialet blir betydelig. Intensiv behandling over mange år
med ulike medikamenter har medført at
lakselusa i mange områder har blitt resi-

arter leppefisk (Labridae), og etter hvert
også rognkjeks (Cyclopterus lumpus) spiser
lakselus fra huden på laksen var et fascinerende funn som lovet godt for en miljøvennlig og bærekraftig måte å holde lakselusproblemet i sjakk på. Dette aspektet er
også noe som flagges høyt av næringen og
i søknader om nye konsesjoner for oppdrett og produksjon av rensefisk. Oppdrett
av rognkjeks har blitt en stor og lukrativ
næring i næringen. Et dobbeltsidig oppslag
i Aftenposten i vinter hadde tittelen
»Rognkjeksen er en superhelt«. Det blir i
denne artikkelen pekt på rognkjeksens
unike egenskaper og evne til å fjerne lus på
en miljøvennlig måte og uten bruk av kje-

Sentrale aktører i den aktuelle fiskevelferdsdebatt i Norge: Laks, rognkjeks, bergnebb,
grønngylt og lakselus

mikalier. Det artikkelen ikke tar opp er det
faktum at en lang rekke sykdomstilstander
er påvist hos rognkjeks (og leppefisk) og
dødeligheten (eller »svinnet«) i løpet av
produksjonsperioden er nær 100 prosent.
Vi kan altså trygt fastslå at jobben som
rensefisk i et oppdrettsanlegg må være
»verdens farligste yrke« og at betegnelsen
»Superhelt« heller bør byttes ut med »Martyr«. Det paradoksale i dagens situasjon er
altså at vi driver et storstilet oppdrett av
arter vi egentlig ikke vil ha for å holde et
krepsdyr (lakselus) som vi heller ikke vil ha,
i sjakk for å holde liv i det vi helst vil ha,
nemlig godt betalt laks. Her har vi altså
etablert et metaproblem som reiser ubehagelige og viktige spørsmål:
•	Er det etisk akseptabelt å bruke (= forbruke) en art for dyrke frem en godt
betalt vare (laks)?
•	Hva er det som biologisk og etisk gjør
rognkjeksen mindreverdig i forhold til
laksen?
•	Hvis vi er av den oppfatning at 20 %
dødelighet i lakseoppdrett er for mye,
hvorfor skal vi da akseptere nærmere
100 % dødelighet på rensefisk?
•	Er det etisk forsvarlig å sette ut
rognkjeks på lokaliteter der det er overveiende sannsynlig at mesteparten vil
dø i løpet av produksjonsperioden?
•	Hva gjør en slik aksept med oss som
mennesker og som veterinærer som skal
ivareta dyrenes velferd og helse?
Badebehandlinger
Ulike typer badebehandling som fysisk
spyling, termisk avlusing og bad i hydrogenperoksid (H2O2) i brønnbåt er den
andre store gruppen behandlingsalternativer. Ved termisk avlusing blir fisken trengt
sammen i nota, pumpet opp i en vannavskiller og sendt inn i et vannbad i cirka 30

sekunder. Behandlingstemperaturen er
cirka 34°C. Etter endt behandling pumpes
fisken ut av behandlingskammeret, varmtvannet siles av for gjenbruk og fisken pumpes tilbake til nota. Ved hydrogenperoksidbehandling tilsettes kjemikalet til brønnen i
brønnbåten i cirka 30 minutter før den
pumpes tilbake.
Fordelen med disse metodene er at en
trolig unngår utslipp som kan skade miljøet
og annet dyreliv. Ulempen er dessverre at
behandlingene ofte resulterer i høy dødelighet både under og i etterkant av
behandlingen. Det er eksempelvis ikke
uvanlig med dødelighet på 100 tonn fisk
eller mer i forbindelse med slike enkeltbehandlinger. Dødsårsakene er sammensatte,
men er nok ofte en kombinasjon av stress
og fysiske skader på gjeller og hud. Det er
for øvrig veletablert kunnskap at terapeutiske doser av hydrogenperoksid forårsaker
alvorlig gjelleforandringer med omfattende
blødninger (Speare et al 1999). Det er også
trolig at lakselusa kan tilpasse seg (bli resistent) både mot H2O2 og høy temperatur
slik at doser, eksponeringstid og temperatur må økes for å få effekt.
Det andre viktige og ubehagelige spørsmålet vi bør stille med dette utgangspunkt
er om det er behandlingsmetodene per se
som dreper fisken, eller har vi fått et husdyr
som ikke tåler håndtering og behandling
(eller en kombinasjon av disse)?
Etisk dilemma for veterinærene
Veterinærene er her i et klassisk etisk
dilemma der både hensynet til å optimalisere produksjonen og å være fiskens
talspersoner krysser hverandre. Det kan
her være på sin plass å minne om Dyrevelferdslovens paragraf 3 (norsk lovgivning,
red.) som sier at »dyr skal beskyttes mot
fare for unødige påkjenninger og belastninger«. Med formuleringen »fare for«

uttrykkes et forebyggende element. Det
kreves at metoder og utstyr som brukes på
dyr, skal ivareta dyrets velferd. Det kan
også være på sin plass å peke på de profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer
der det heter at: »i møte med dyret er veterinærens hovedfokus dyrevelferd. Dette
leder veterinærens virke og er overordnet
andre hensyn«. Retningslinjenes punkt 6.4
sier videre at: »Veterinæren legger stor vekt
på hensynet til dyrets velferd, og fremmer
dyrets sak i interessekonflikter«.
I en stor næring som fiskeoppdrett er
økonomi en viktig driver og vi som veterinærer må hele tiden være bevisste på vår
rolle som »dyrenes advokat« og ikke havner
i en situasjon der vi kan komme til å vurdere
hvilke tap av fisk som er »akseptable« i et
økonomisk perspektiv. Med økende resistensutvikling hos lusa vil vi ha lett for å
flytte både fysiske og etiske grenser uten
at vi reflekterer nok over det. Hvis vi som
veterinærer og fagpersoner ikke tar ansvar
for all fisk i oppdrettsnæringen - hvem skal
da gjøre det? Det er i denne sammenheng et behov for at de veterinære stemmer høres høyt og tydelig i den offentlige
debatt om fiskevelferd. 
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DYREVELFÆRD - AFHORNING

SMERTE

ved afhorning af kalve
Afhorning er et almindeligt og smertefuldt indgreb. Når man tænker på kalvenes sundhed, er det
vigtigt, at smerten i forbindelse med afhorningen lindres så effektivt og praktisk som muligt

TEKST ANN-HELENA HOKKANEN1 OG LAURA HÄNNINEN2
1

Dr.med.vet.

2

Dr.med.vet., docent ved Helsingfors Universitet

Finnish commentary:
Based on scientific research, there is no need to discuss about disbudding procedure done without pain alleviation: Pain alleviation is crucial to the welfare
of the animals to be disbudded. In Finland our legislation allows to disbud calves under 4 weeks of age without any pain alleviation. Fortunately, our national cattle herd health system (NASEVA) demands that calves are medicated
by veterinarian before disbudding. As large proportion of Finnish beef and
dairy farms belong to the NASEVA, the use of pain alleviation with disbudding
has been increased rapidly during the last five years. Finnish practical veterinary recommendations about pain management in connection to disbudding
are according to worldwide recommendations i.e. sedation, local anesthesia
and non-steroidal anti-inflammatory drug.
We address the alleviation of disbudding-related pain only from the veterinary perspective, and try our best to highlight to benefits and problems
related to use of sedatives, local anesthetics and NSAIDs together as a multimodal and pre-emptive anesthesia.

Afhorning, det vil sige ødelæggelse af
hornlaget hos unge kalve ved brænding,
forårsager stor smerte for dyret. Korrekt
afhorningsteknik og effektiv smerte
lindring ved afhorningen er vigtig for
kalvenes sundhed. Hvis smerten ikke
håndteres, influerer det på dyrenes sundhed og kan bremse kalvenes tilvækst og
udvikling.
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Videnskabelige data anbefaler en kombination af beroligende midler, lokalbedøvelse og antiinflammatoriske midler for at
reducere smerten ved afhorningen. På den
måde kan smerten håndteres effektivt
under indgrebet og op til 24 timer efter
afhængigt af, hvilket antiinflammatorisk
lægemiddel, der anvendes. Smerten fortsætter flere døgn efter afhorningen.

Kendskabet til denne smerte og til, hvordan den behandles effektivt og sikkert, er
fortsat ringe.
Ændret adfærd hos kalvene
Kalve, som afhornes uden beroligende
medicin og bedøvelse, gør kraftig modstand mod indgrebet, sparker, brøler og
forsøger at flygte. Tegn på smerte efter
indgrebet er ømhed på stedet for indgrebet, at dyret ryster på hovedet og vifter
med ørene, vifter med halen, er apatiske
og gnider hovedet mod noget. Også mindre lyst til at lege og ændret pleje af pelsen kan være tegn på smerte. Derudover
forårsager smerten rastløshed og forstyrrer kalvenes hviletid og søvn. Det har
været observeret, at afhorningen påvirker
kalvenes hvileadfærd i mindst fire dage.
Smerten efter indgrebet kan behandles
med antiinflammatoriske midler.
Beroligende midler mindsker
smerten
Ved brug af beroligende midler mindskes
den stress, som dyrene oplever under indgrebet, og medicineringen og selve afhorningen og doseringen af lokalbedøvelsen
bliver lettere. Som beroligende midler

Ar efter en vellykket afhorn

ing.

FOTOS ANN-HELENA HOKKANEN OG LAURA HÄNNINEN

Sørg for, at en sederet kalv ikke får det koldt.

anvendes som regel alfa2- antagonister,
enten xylazine eller detomidin, som tilmed
har en beskeden og kortvarig smertelindrende effekt. I forbindelse med
forskning i afhorning indgives ofte xylazine intramuskulært 20 minutter før bedøvelsen. Xylazine kan tilmed kombineres
med butorfanol. Der findes kun få studier i
anvendelsen af detomidin i forbindelse
med afhorning.
En kalv, som har fået beroligende medicin, bliver søvnig, reagerer mindre end normalt på omgivelserne og behandlingen og
lægger sig ned. Hvor dyb og langvarig,
effekten af det beroligende middel er,
kommer an på dosis af alfa2- antagonisten.
En kalv, der er ved at vågne, begynder at
røre på sig, rejser sig op og virker søvnig.
Den kan hænge med hovedet og virker en
smule forvirret. Som regel står kalven op et
stykke tid og lægger sig derefter på et nyt
sted og sover igen. Kalven kommer sig først
fuldstændigt efter nogle timer.
Man skal være opmærksom på, at kalve,
som beroliges med alfa2- antagonister, let
bliver afkølede. Musklerne hos et dyr, som
har fået beroligende midler, producerer
ikke varme, stofskiftet bliver langsommere, og lægemidlet påvirker kroppens

temperaturreguleringssystem. Hypotermi
eksponerer kalvene for diarré og luftvejsinfektioner og forlænger opvågningen,
eftersom det beroligende middel omsættes langsommere, når kropstemperaturen
sænkes. Kalve, som beroliges, bør holdes
varme og adskilles fra andre kalve for at
undgå nedkøling og skader. Desuden bør
de få rigelig med mælk i dagene før afhorningen. Dette forbedrer deres evne til at
regulere kropstemperaturen, så længe de
er påvirkede af det beroligende middel.
Hvis faldet i kropstemperaturen kan forhindres hos kalve, som har fået beroligende middel, drikker de bedre efter
afhorningen sammenlignet med kalve,
som har oplevet kuldestress.
Doseringen af alfa2-antagonisten bør
derfor være moderat. En optimal dosis af
beroligende middel før afhorningen får
kalvene til at lægge sig ned og gør, at
lokalbedøvelsen kan gives korrekt. Som
regel behøver man ikke at indgive mere
beroligende medicin. Hvis man kombinerer
ketamin, levometadon eller butorfanol
med xylazine eller detomidin kan dosis af
alfa2- antagonisten formindskes, og på
den måde kan virkningen af det beroligende middel forkortes.

Ketamin eller et opioid skulle også kunne
reducere smerten effektivt. Det er dog
nødvendigt med mere forskning på området. Effekten af alfa2–antagonister kan
også ophæves med blandt andet atipamezol, men det må ikke anvendes til produktionsdyr i Europa.
Af praktiske grunde beroliges de kalve,
som skal afhornes, i reglen ved, at sedativet injiceres i en muskel. Hvis man ønsker,
at sedativet skal virke så kort tid som
muligt, bør man vælge intravenøs dosering. Når flere kalve, som skal afhornes,
medicineres samtidig, bør sedativet og det
antiinflammatoriske middel, bedøvelsen
og brændingen planlægges, så en del af
kalvene beroliges samtidigt med, at andre
bedøves og afhornes.
Lokalbedøvelsen er vigtigst
Lokalbedøvelsen er det vigtigste lægemiddel i afhjælpningen af smerten ved afhorningen, eftersom kun en vellykket lokalbedøvelse fuldstændigt blokerer for
smertesignalet under afhorningen. Lokalbedøvelsen er lettere at give til et roligt
dyr, som ikke yder modstand eller bevæger
sig. Den sikreste bedøvelse af hornlaget
>
opnås, når bedøvelsesmidlet injiceres
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man sikkert og effektivt kan behandle
smerterne efter afhorningen. Vi anbefaler
alligevel, at den behandlende veterinær
overvejer fra sag til sag at medicinere
afhornede kalve igen med meloxikam 48
timer efter indgrebet.

Afhorningssmerten påvirker kalvenes hvileadfærd.

rundt om nervus cornualis og rundt om
hornanlægget. Før afhorningen skal effekten af bedøvelsen afprøves forsigtigt ved
at stikke med en nål i det område, hvor
brændingen skal ske. Med hensyn til midler til lokalbedøvelse er lipodan det middel,
som er bedst undersøgt i forbindelse med
afhorning, men i øjeblikket er prokain det
eneste lokalbedøvelsesmiddel, som er
godkendt til kvæg i Europa. Prokain virker
i cirka 45 minutter.

af afhorningssmerte. I studier med en
engangsdosis 10 minutter før afhorningen
viste det sig, at smerten lindres i 24 til 48
timer efter afhorningen. Eftersom de unge
kalves muskler er små, og de antiinflammatoriske lægemidler irriterer vævene, bør
man undgå intramuskulær dosering.
Meloxikam kan injiceres intravenøst eller
subkutant. Lægemidlet findes også som et
præparat, der doseres oralt, men det er
ikke tilladt at sælge til kreaturer i Europa.

Behandl smerten efter indgrebet
Det antiinflammatoriske lægemiddel lindrer smerten efter afhorningen, når bedøvelsen ikke længere virker. Det bør gives
allerede før afhorningen for at opnå den
optimale effekt efter indgrebet. I Europa
kan ketoprofen, flunixinmeglumin, karprofen og meloxikam anvendes til kvæg. Alle
disse midler har en dokumenteret smertelindrende effekt efter afhorning. Ketoprofen og flunixinmeglumin virker dog for
kort tid til at kunne anbefales til behandling af smerten ved afhorning. Karprofen
lindrer afhorningssmerten i 24 timer efter
indgrebet, men man ved indtil videre kun
lidt om effekten.
Ud fra de forskningsresultater, som findes indtil nu, er meloxikam det bedste
antiinflammatoriske middel til behandling

Langvarig smerte er stadig et
åbent spørgsmål
Man har forsket meget i den smerte, som
afhorning forårsager, hvordan man kan lindre den og smerten det første døgn efter
indgrebet. Man ved stadig kun lidt om
langvarig smerte efter brandskaderne.
Smerter ved afhorning medfører uro og
ændrer kalvenes hvileadfærd. Ved at
undersøge hvor længe de afhornede hviler
og deres søvn, opnår man fortsat mere
information om, hvor længe smerten varer
ved, og hvordan den kan håndteres. De
sparsomme forskningsresultater, som er
tilgængelige, viser, at kalvene føler smerte
flere dage efter afhorningen og skulle
have gavn af behandling af smerterne i 3-5
dage efter afhorningen. Indtil videre findes der ingen forskning, der viser, hvordan

Viljen til smertelindring er vigtig
Trods den smerte, som afhorning medfører, de internationale anbefalinger for
smertelindring samt de mange tilgængelige smertestillende midler er det fortsat
udbredt at undlade at behandle smerter
ved afhorning (ligesom andre former for
smerte hos kreaturer). De mest almindelige årsager til, at man ikke smertelindrer,
er mangelfuld viden og omkostningerne.
Man ved ikke altid, hvordan et dyr, der
føler smerte, opfører sig, kendskabet til
smertestillende lægemidler er ringe, man
er bange for bivirkninger af lægemidlerne
og man ved ikke, hvilken gavn dyrene har
af smertelindringen. Derudover anser man
det ikke altid for vigtigt at behandle
smerte.
I vores forskning har vi kunnet konstatere, at de producenter, som anså smerten
ved afhorning som stærk, som regel forholdt sig mere seriøst til kreaturernes
smerte end de producenter, som anså
smerte som mindre alvorlig. De producenter, som anså smerten ved afhorning som
stærk og mente, at smertelindring var vigtig, sørgede for bedre smertelindring hos
kalvene end de producenter, som mente,
at smerten ikke var så alvorlig, og at behovet for smertelindring var mindre. En måde
at øge brugen af smertelindrende medicin
ved afhorning på kan være at oplyse producenter, dyrepassere og veterinærer om,
hvilken smerte kalven oplever, at informere om tilgængelige lægemidler og om
vigtigheden af smertelindring.
Sundheden hos de kalve, der skal afhornes, kan fremmes med god afhorningsteknik, ved at finde velegnede metoder til at
berolige dyrene samt ved at finde en sikker
og effektiv metode til at behandle den
efterfølgende smerte. Smerten ved afhorningen fungerer tillige som model for
smerte hos unge kreaturer; ved at forske i
den øger vi kendskabet og metoderne til
at identificere og behandle andre smertetilstande hos kvæg. 
Oversat fra svensk af Lotte Fradsen
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Behandling med NexGard
indebærer
• God sikkerhedsprofil
- bivirkningsfrekvens 1/10.000
• Effektivt mod både lopper og flåter

NEXGARD (afoxolaner) tyggetabletter til hund. MERIAL. Indikationer: Behandling af loppeinfestation hos hund i mindst 5 uger. Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatitis
(FAD). Behandling af flåtinfestation hos hund. En behandling dræber flåter i op til en måned. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof.
Drægtighed og diegivning: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Anvendes udelukkende efter den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Kontraindikationer: Bør
ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde kan der ses lette gastrointestinale forstyrrelser (diarré,
opkastning), pruritus, letargi eller anoreksi. Disse tilfælde er sædvanligvis forbigående og kortvarige. Advarsler: Parasitter skal have startet indtag af føde fra værtsdyret for at blive eksponeret for afoxolaner; derfor
kan risikoen for overførsel af parasitbårne lidelser ikke udelukkes. Behandling af hvalpe yngre end 8 uger og /eller hunde, som vejer under 2 kg, skal baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og
ulemper. For at forhindre at børn får adgang til Nexgard, skal der kun tages én tablet ud af blisteret ad gangen. Læg blisteret med resten af tabletterne tilbage i æsken. Vask hænder efter brug. Dosering: Til oral
anvendelse. 1 tabl. à 11 mg til hund 2-4 kg. 1 tabl. à 28 mg til hund >4-10 kg. 1 tabl. à 68 mg til hund >10-25 kg. 1 tabl. à 136 mg til hund >25-50 kg. Til hunde som vejer over 50 kg anvendes en passende
kombination af tyggetabletter. Tabletterne bør ikke deles. Behandling én gang pr. måned i loppe- og/eller flåtsæsonen. Pakninger og priser: For hver styrke, æsker med 3 eller 6
tabl. Se aktuel dagspris på medicinpriser.dk Udl.: B. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af EMA godkendte produktrésume. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial
Norden A/S, eller på www.ema.europa.eu
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• Fås i 3- og 6-stk. pakninger

DVT dengang...
Dårlige betalere
Dyrlæge M. Jørgensen, Jølby, skriver i 1956
til Brevkassen, der var et fast element i
medlemsbladet:
Spørgsmål:
Kan en praktiserende Dyrlæge med (og da
eventuelt hvilke) eller uden Forbehold
nægte at praktisere for en Klient, naar
denne trods gentagne Henvendelser ikke
vil betale sin gennem flere Aar opstaaede
Gæld til Dyrlægen?
Hovedbestyrelsen svar er, at dyrlægen
er fuldt berettiget til at nægte at udføre
almindelig praksis, diagnostik, prøver mv.
Og at der kun kan være tale om pligt i tilfælde af, at det er et sygt eller tilskadekommet dyr. Hovedbestyrelsen henviser i
øvrigt til, at en kommende dyrlægelov forhåbentlig vil præcisere, hvilke forpligtelser
man vil pålægge dyrlægerne.

Trebenet ko på fire ben
Dyrlæge C.H. Knudsen, Vipperød, skriver i
1956 en lille fortælling om en tyrekalv, han
er stødt på. Under fødslen brækkede eller
overrev kalven båndene i håndroden, således at nederste del af lemmet stak ud til
højre.
Benet kom i gips, men bruddet voksede
skævt sammen og efterhånden som dyret
tog på i vægt støttede tyren på lemmet fra
klov til håndrod (se billede).
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Kalven fik lov til at leve, fordi den var af
god afstamning og endte med at være
fader til 15 kalve og have løbet 26 køer,
hvilket må siges at være en ret god præstation. Dyrlægen slutter af med at konkluderer, at en god avlstyr ikke bør slagtes, selv om den er invalid:
»Overdyrevenlige mennesker ville sikkert
have betegnet det som dyrplageri at lade
et sådant individ leve, men jeg kan forsikre
om, at tyren befandt sig særdeles vel,
hvad dens statelige korpus også vidner
om«.
Bør Den danske Dyrlægeforening
reorganiseres?
Tre dyrlæger (H.C. Adler, Kj. Friis Jacobsen
og L.E. Lindegaard) sætter i 1958 spørgsmålstegn ved, om Dyrlægeforeningen har
den rigtige organisering til at opfylde de
krav, der stilles til faglig organisation i et

moderne samfund. Dyrlægerne ønsker foreningen opdelt i følgende hovedgrupper:
1. Dyrlæger med selvstændig praksis
2. Dyrlæger ved levnedsmiddelhygiejne
3.	Dyrlæger med ansættelse i kvægavlsforeninger
4.	Dyrlæger beskæftiget ved administration, undervisning og forskning
5.	Dyrlæger uden endeligt tilhørsforhold til
de førnævnte grupper (assistenter m.fl.)
Dyrlægeforeningen skal så organiseres i
særforeninger, der vælger repræsentanter
til en hovedbestyrelsen. Denne skal så lede
foreningen og ansætte en generalsekretær, der skal varetage den daglige administration. (Den skitserede struktur er ikke
langt fra den måde, Dyrlægeforeningen er
organiseret på i dag).
Lønstatistik
I 1958 indsamlede foreningen for anden
gang oplysninger om medlemmernes løn.
Ønsket var at indsamle
lønoplysninger hvert
andet år bl.a. for at
vænne dyrlægerne til at
udfylde skemaer. Foreningen var nemlig ikke
helt tilfreds med svarprocenten, der i 1956
kun havde været på 70
pct. Til sammenligning
var svarprocenten 34
ved den seneste lønstatistik i 2016 for privatansatte dyrlæger.
SK

Annonce for radiotelefon bragt
i medlemsbladet 1957.

AniCura - din henvisningspartner
AniCura ønsker at være din foretrukne henvisningspartner, og vores mål er altid at give vores henvisende kollega, og de henviste patienter, den optimale behandling, med fokus på faglighed.
Henvisende kollegaer er altid velkomne til at kontakte os telefonisk og diskutere en patient, også
selvom dette ikke resulterer i en henvisning.
Vi modtager henvisninger indenfor blandt andet billeddiagnostik, kirurgi, oftalmologi, odontologi,
dermatologi, neurologi og intern medicin.
Læs mere på www.anicura.dk/henvisning
AniCura Københavns Dyrehospital

AniCura Aarhus Dyrehospital

AniCura Odense Dyrehospital

AniCura Gistrup Dyrehospital

AniCura TandDyreklinikken

AniCura Varde Dyrehospital

MERE MÆLK
HØJERE
INDTJENING

Udnyt koens potentiale
med Easy Boost
Sidste nye forsøg fra Aarhus Universitet viser, at mælkeydelsen
stiger med op til 7 %, hvis man bytter traditionelt kraftfoder ud
med Easy Boost de første 21 dage efter kælvning.
Easy Boost tilfører ekstra AAT, der dokumenteret giver en markant
stigning i ydelsen og har en positiv effekt på koens sundhed.

Easy Boost er en smagfuld nykælverblanding, der:
Hæver mælkeydelsen markant
Kickstarter ædelysten
Mindsker risikoen for nykælversygdomme
Læs mere på www.dlg.dk/easyboost
eller kontakt din lokale DLG-konsulent
Østjylland
Tlf 3368 6300

Sydjylland
Tlf 3368 5300

Fyn/Øst
Tlf 3368 5100

Midt- og Vestjylland
Tlf 3368 7250

A17068

Nordjylland
Tlf 3368 7000
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PENSION

PENSIONSKASSEN
i nye rammer

PJD holdt sin første generalforsamling hos Sampension

TEKST BØRGE JØRGENSEN / DIREKTØR, FÆLLESSEKRETARIATET FOR JA, DDD OG DSL

Det var en lidt speciel rolle, som Sampensions direktør Hasse Jørgensen havde, da
han under PJD-generalforsamlingen i
begyndelsen af april skulle redegøre for
pensionskassens årsrapport 2016. Den var
nemlig lavet hos Unipension, der indtil årsskiftet administrerede Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).
Hasse Jørgensen var imidlertid glad for
situationen. Han kunne således fortælle,
at til trods for Brexit i Storbritannien og
præsidentvalg i USA undgik den finansielle
verden en aktienedtur, og resultatet var, at
pensionskassens investeringsafkast endte
på 7,9 pct. for 2016, hvilket endnu en gang
placerer PJD i den helt høje ende.

Et medlem spurgte, hvorfor PJD år efter år
kan præstere de relativt høje afkast. Forklaringen fra pensionskassen formand, Erik
Bisgaard Madsen, var, at kassen er meget
velkonsolideret, hvilket gør, at man kan
tage større risici, der således giver de store
afkast.
Erik Bisgaard Madsen fortalte videre, at

det høje afkast giver en depotrente på
4,25 procent. Det ændrer imidlertid ikke
på sidste års beslutning om, at kontorenten – den forrentning som pensionskassens medlemmer er garanteret – blev sat
ned fra 4,25 pct. til 3,75 pct. Årsagen hertil er dels lavere renter, dels at vi alle sammen lever længere, og derfor skal de indbetalte penge strækkes over
længere tid. Dette er der orienteret
om i direkte brev til medlemmerne,
Min pension
men ændringerne berører i øvrigt
Du kan med NemID tjekke din pension
ikke medlemmer over 60 år, der
på pjdpension.dk. Vær opmærksom på,
bevarer det samme afkast som hidat din opgørelse kan være delt op på to
til.
policenumre. Vær ligeledes opmærksom på, at beløbene nu (i modsætning
Flytning til Sampension
til tidligere) gengives som nutidskroner
Den absolut vigtigste begivenhed
for at give et bedre sammenligningssiden sidste generalforsamling har
grundlag.
været flytningen til Sampension.
Her er man også gode til at skabe
god forrentning (som i Unipension), men
fordelen er, at omkostningerne for medlemmet ligger på omkring det halve, idet
disse er faldet fra 1.065 kr. i 2016 til 565
kr. i 2017 – efter skiftet til Sampension.
Sampension er – ligesom PJD – en medlemsejet pensionskasse, og der er etableret et nyt selskab til administration af pensionskasserne: Sampension
Administrationselskab A/S, hvor Sampension ejer 94 pct., mens PJD og Arkitekternes Pensionskasse (AP) hver ejer 3 pct. AP
er ligesom PJD flyttet til Sampension fra
Unipension, hvor den tredje part i Unipension var Magistrenes Pensionskasse, der
nu driver sin kasse alene.
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Forslag vedtaget og forkastet
Bestyrelsen havde stillet forslag om at
hæve honorarerne med 10.000 kr. årligt pr.
bestyrelsesmedlem, således at honoraret
bedre matcher honoreringen i andre pensionskasser. I 2016 var det samlede bestyrelseshonorar for hele bestyrelsen på 9
medlemmer (inklusive formands- og næstformandshonorar) på godt én million kroner. Forslaget om at hæve bestyrelseshonoraret blev vedtaget.
En teknisk justering af vedtægterne, så
stedbørn lettere kan komme i betragtning
ved dødsfald, blev også vedtaget.
Klimaorganisationen Alternativ Fremtid
var igen i år mødt op på pensionskassens
generalforsamling for at vinde tilslutning
til et forslag om udfasning af investeringer
i kul- og olieindustrien – inden for en fastsat deadline. Debatten om forslaget
varede omkring en time, hvor primært
synspunkterne for en udfasning blev
underbygget. Resultatet af afstemningen
viste dog, at forslaget (der faktisk var to

forslag) ikke kunne vedtages af forsamlingen.
Erik Bisgaard Madsen lagde både før,
under og efter debatten stor vægt på, at
PJD ser meget seriøst på håndteringen af
etiske investeringer, og at pensionskassen
styrer dette professionelt via eksterne,
uvildige rådgivere.
Kirsten Holst valgt
Den tidligere formand for JA, Kirsten
Holst, blev på generalforsamlingen valgt
ind i bestyrelsen. Kirsten Holst har hidtil
været udpeget af JAs bestyrelse, mens
JAs nuværende formand, Hans-Henrik
Jørgensen, var frit valgt medlem. Nu er
Hans-Henrik Jørgensen udpeget af JAs
bestyrelse, og på den måde har han og
Kirsten Holst »byttet plads«.
I forbindelse med skiftet til Sampension
har PJD også fået ny statsautoriseret revisor, nemlig Price Waterhouse Cooper, der
afløser Deloitte. 

Pensionskassens
bestyrelse
•	Dyrlæge Erik Bisgaard Madsen
(formand) - medlemsvalgt
•	Cand. agro. Johannes Elbæk (næstformand) - medlemsvalgt
•	Dyrlæge Lars Bloch - medlemsvalgt
•	Dyrlæge Louise Bundgaard – udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation
•	Cand. agro. Hans-Henrik Jørgensen – udpeget af JA
•	Dyrlæge Frank Bøgh Nielsen medlemsvalgt
•	Cand. agro. Kirsten Holst - medlemsvalgt
•	Cand. agro. Henning Otte Hansen
– udpeget af JA
•	Særlig sagkyndig Søren KaareAndersen – medlemsvalgt

Vi har arbejdstøjet,
som sikrer at du føler
dig godt tilpas.
Hejco har et bredt
udvalg af arbejdstøj.
Shop på
www.hejco.com
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IN MEMORIAM

Jørgen Grymer
1950–2017
Jørgen Grymer var 3.-generations dyrlæge
i Galten. Hans farfar havde etableret praksis i 1918, og hans far drev den videre, da
han blev uddannet. I 1992 overtog Jørgen
sin fars andel i det, der nu var en fusion af
lokale praksis, og dermed fik han det liv,
han kom til at stortrives med, og som han
ofte med ord satte stor pris på – som praktiserende i en blandet praksis, hvor det faglige gik hånd i hånd med det nære forhold
til klienterne, samt jagt, fiskeri og skovbrug
i fritiden.
Efter sin eksamen i 1977 og et efterfølgende licentiatstudium om venstresidig
løbedrejning på kvæg (KVL) fik han i 1980
ansættelse på Michigan State University,
hvor han sammen med Keith Sterner udviklede en ny metode til operation af venstresidig løbedrejning. I 1982 publicerede de
artiklen: »Percutaneous fixation of left displaced abomasum using a bar suture«, og
samarbejdet udviklede også et tæt venskab, som holdt livet ud.
Selv om der var stor interesse for kvægbrug og fodringsrelaterede sygdomme,
valgte han også at uddanne sig til Fagdyrlæge i sygdomme hos Hund og Kat, for
bedre at kunne tage del i den udvikling, der
skete inden for smådyrsdelen i praksis, og
som han i lige så høj grad, gik op i.

Jørgen forenede på bedste vis arbejde og
fritid, og der var egentlig ikke den store
adskillelse mellem de to. Han levede og
åndede for sit fag, og hans identitet var
tæt koblet til rollen som den lokale dyrlæge. Han var arbejdsom og gjorde alt
for, at klienterne skulle få »value for
money«. Mange fik specialaftaler med
Grymer, og han var rundhåndet med at
udlevere sit private telefonnummer, så
folk bare kunne ringe, når de havde brug
for hjælp. Også som kollega stod han
altid klar, hvis man på en eller anden
måde havde brug for hjælp. Han var fagligt nysgerrig og boblede af idéer. Han så
nye muligheder, som vi andre end ikke
havde overvejet, og forsøgte på alle
måder at holde sin praksis opdateret i
forhold til de nye indtryk, han fik under
sine mange kurser.
Jørgen havde en skæv indgang til
mange ting – og alt blev kombineret med
humor af mere eller mindre sort karakter.
Han morede sig over små og store begivenheder, han oplevede i praksis, og når
historier skulle fortælles videre, kunne
han more sig så meget, at det næsten var
svært at bevare tråden i hans fortælling.
Og han morede sig i ligeså høj grad over
egne »fejltrin« som over andres.

En af yndlingshistorierne var da han var
sendt ud for at aflive nogle heste. En
ældre bonde kunne ikke have hestene
mere, og kunne for øvrigt heller ikke helt
komme i nærheden af dem, så Jørgen
skulle med riffel skyde de vildeste på folden. Bonden udpegede hestene en for en,
men åbenbart ikke præcist nok, for Jørgen skød en forkert hest. Bondens eneste
kommentar var: »Ja, så sparer jeg da smeden til den!«. Den form for humor var Jørgen i en nøddeskal.
I december 2013 fik Jørgen konstateret
en malign hjernetumor. Han blev opereret
og fik behandling de følgende tre år, og
selv om han overlevede længere end de
fleste andre med den diagnose, var det en
hård tid for ham og familien. Han levede
livet 100 % og forsøgte at bevare håbet
til det sidste, men var også afklaret med,
at prognosen var slet. Under hele dette
forløb var hans kone Anne Marie en
utrættelig støtte, som ofrede alt for, at
Jørgen kunne gøre de ting, der betød
noget for ham, og de brugte tiden sammen.
Jørgen døde i sit hjem med familien
omkring sig på årets første forårsdag og
blev ugen efter begravet fra en stuvende
fuld Skjørring Kirke.
Æret være Jørgens minde. Vores tanker
og medfølelse går til Anne Marie, samt
børnene Cathrine og Christopher.
Ryan Thomsen

IN MEMORIAM

Sissel Holmbo McKenzie Svendsen
1980–2017
En stor faglig kapacitet og et hjertevarmt
menneske er ikke længere. Sissel Holmbo
McKenzie Svendsen er alt for tidligt og
pludseligt taget fra os natten mellem den
25. og 26. marts 2017.
Sissel var en verdensborger med rødder i
både Skotland og Danmark, og hun boede
i sin barndom i flere dele af verden. Hun
startede sine studier i Newcastle med en
bachelorgrad i fysiologi. Herefter beslut-
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tede hun sig for at læse til dyrlæge på
Landbohøjskolen med start 2002.
Under studiet var Sissel også særdeles
afholdt. Sissel havde en meget stor berøringsflade med både sin egen årgang og
ikke mindst de efterfølgende årgange
gennem sine mange ture som rusinstruktør. Hendes smittende gode humør og
evne til at få alle til at føle sig godt tilpas
betød, at de nye dyrlægestuderende følte

sig velkomne på studiet. Hun var altid klar
til fest og ballade, men også bevidst om
vigtigheden af at rumme alle typer nye
studerende.
Efter studiet fungerede Sissel i en
årrække som praktiserende dyrlæge i det
midtjyske. Hendes primære fokus var
kvæg, og de landmænd, hun servicerede,
fik altid løst opgaven med stor faglighed og
ikke mindst menneskelig indlevelse. Selv

efter hun stoppede i praksis, kan landmændene stadig huske hende for den fagperson og det menneske, hun var som
praktiserende dyrlæge, og beskriver hende
i positive vendinger, når snakken falder på
hende.
I foråret 2013 blev Sissel ansat som
embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsen, hvor
hun meget hurtigt blev en særdeles afholdt
kollega. Hendes faglighed og erfaring fra
praksis blev anvendt i høj grad i både velfærdskontroller, kontroller af praktiserende
kolleger og ikke mindst dyreværnssager.
Mange dyrs velfærd er blevet bedre gennem Sissels evige stræben efter at gøre det
bedst mulige for dem. Det skete som altid
med medmenneskelighed, hvor krav og
sanktioner blev uddelt med en forklaring
på hvorfor og en forståelse for den situation, den kontrollerede var i.

Som kollega var Sissel altid klar til at give
en hjælpende hånd og et opmuntrende
smil. Når man mødte Sissel på kontoret var
det altid med et »How are you doing?«
Hun gav sig altid tid til at lytte til både faglige og private udfordringer og oplevelser, og man fik altid et ærligt svar. Man var
aldrig i tvivl om hendes oprigtighed. Sissel
var meget engageret i sine kolleger og var
medlem af både Husudvalget og Personaleforeningens bestyrelse, så hun kunne
være med til at give sammenhold og gode
forhold for kollegerne. Hun vil blive husket
for mange tiltag, bl.a. andet for motionskonkurrencerne kontorets afdelinger imellem og hyggelige julearrangementer.
Selvom Sissel var dyrlæge med meget
stort D, så var hun endnu mere mor til sine
tre børn Anneline, Storm og Nohr, og kone
til Hans Jørgen. De elskede at være sam-

men på deres hyggelige landsted uden for
Hodsager, hvor Sissel yndede at gå rundt i
afslappende tøj og bare være tilsammen
med de mennesker, hun elskede allerhøjest. Samtidig havde de også et stort og
godt netværk af familie og gode venner
om sig i både Hodsager og i resten af verden. Der er mange mennesker, som vil
savne Sissel for det hjertevarme menneske, hun var.
Vores tanker går til Sissels mand, børn
og familie. Æret være Sissels minde.

VERDENS
NATUR
HAR BRUG
FOR
DIN HJÆLP

Tina Søndergaard Nielsen
Karin Meier-Bro Jeppesen
Ida Tingman Møller
Sara Dalsgaard

Din støtte
gør en
forskel!

– så også dine børn kan opleve den.
© MARTIN HARVEY / WWF-CANON

WWF Verdensnaturfonden kæmper for at skabe en klode i balance, hvor mennesker lever i harmoni
med naturen. Naturen er hårdt presset af os mennesker. Vores overforbrug og rovdrift på klodens
ressourcer er med til at rydde verdens regnskove og tømme havene for fisk overalt på kloden. Vi skal
derfor indrette os på en ny og bæredygtig måde for at skabe balance i verden igen. Støt vores arbejde
allerede i dag og vær med til at sikre en levende klode.

Meld dig ind på wwf.dk
Dit bidrag gør en uvurderlig forskel for naturen og klodens truede dyrearter.
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NYT FRA SEKRETARIATET OM LØN, ANSÆTTELSE OG KARRIERE

Mere fleksibel
orlov til fædre og
medmødre
Fædre og medmødre har i dag ret til to ugers
orlov efter fødslen, eller inden for de første 14
uger efter fødslen efter aftale med arbejdsgiver.
De to uger skal afholdes i sammenhæng.
En ny lovændring betyder, at fra 1 juli 2018 vil
fædre og medmødre kunne afholde deres to
ugers orlov i ikke-sammenhængende perioder.
Dog skal de stadigvæk afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen og være aftalt med
arbejdsgiveren.

Er du ejer helt eller
delvis af et selskab?
Vær opmærksom på, at den 23. maj 2017 træder reglerne om
registrering af reelle ejere i kraft. Alle selskaber skal herefter
registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.
Kravet om registrering omfatter alle selskaber, inklusive
fonde, pensionskasser mv.
Definitionen på en reel ejer er, at du ejer eller kontrollere,
direkte eller indirekte, en tilstrækkelig del af selskabet.
Læs mere om de nye regler samt deadlines for registrering
på Erhvervsstyrelsens hjemmeside erhvervsstyrelsen.dk.

Hvilke rettigheder har jeg?
Når du skal ansættes i en privat virksomhed uden overenskomst, fremgår nogle af dine ansættelsesretlige vilkår af lovgivningen, mens andre er aftalebaserede.
Rigtigt mange medlemmer tror imidlertid, at frihed med
løn på feriefridage, under barselsorlov, på barns sygedage
osv. er lovbestemt. Når medlemmerne modtager en ansættelseskontrakt, overvejer de derfor ikke, om disse vilkår
fremgår af ansættelseskontrakten. De tager det nemlig for
givet, at det er rettigheder, alle har. Det er det ikke!
Derfor er det vigtigt, at din ansættelseskontrakt indeholder rettigheder om fx:
•	Feriefridage - 5 dage er almindeligt, også på det private
område.
•	Løn under barsel - antallet af måneder varierer fra virksomhed til virksomhed, men 4 uger før fødsel og 14 uger
efter fødsel til moderen og 2 uger efter fødsel til faderen
er ikke ualmindeligt.
•	Løn under barns sygdom - barns 1. sygedag er ligeledes et
vilkår, som fremgår af mange kontrakter.
•	Arbejdstid - bl.a. ret til afspadsering.
•	Årlig lønforhandling.
DDD har udarbejdet standardkontrakter, hvor både de lovmæssige rettigheder og de vilkår, som DDD anbefaler, frem-
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går. Du finder kontrakterne på DDDs hjemmeside: ddd.dk >
Ansatte dyrlæger > Ansættelse > Ansættelseskontrakt >
Privat ansættelse
DDD anbefaler, at du altid indsender din kontrakt til sekretariatet, så du kan få den gennemgået - og helst inden du skriver under.

Lovgivningen og ansættelsesforholdet
•	Funktionærloven regulerer bl.a. dine rettigheder for opsigelsesvarsler, godtgørelse for usaglig opsigelse, ret til løn under sygdom og retten
til at organisere dig.
•	Ferieloven giver dig ret til at afholde 5 ugers
ferie årligt samt 1 årligt ferietillæg.
•	Lov om ansættelsesbeviser indeholder de
punkter, som skal fremgå af din ansættelseskontrakt.
•	Lov om klausuler indeholder de forudsætninger, som kunde- eller konkurrenceklausuler
skal indeholde for at være gyldige.

VET NYT

Anbefalinger til dansk life science
Regeringens Vækstteam for life
science er kommet med 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life sciencesektoren kan skabe yderligere vækst.
Virksomhederne i sektoren for lægemidler og medicinsk udstyr skabte sidste år en omsætning på ca. 170 mia. kr.
og en eksport på 107 mia. kr., hvilket
er mere end en fordobling i vareeksporten siden 2009.    
Dyrlægeforeningen glæder sig også
over den succesfulde vækst i sektoren,
der betyder flere jobs til dyrlæger:
- Mange dyrlæger er allerede ansat i
life science-industrien, som gennem
flere år har været et fokusområde for

Forebyg spredning af smitstoffer
Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrol- og vejledningskampagne fra 1. maj
og til 31. juli med titlen: Forebyg spredning af smitstoffer. Kampagnens målgruppe er svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale.
Formålet med kampagnen er, gennem
vejledning og kontrol, at sætte fokus på
smittebeskyttelse ud af besætningen,
således at risikoen for smitteoverførsel

Dyrlægeforeningen. Dyrlæger har med
deres dybe indsigt i specielt toksikologien og patologien en central betydning for udvikling af nye lægemidler til
både dyr og mennesker. Særligt i forhold til safety-profilen på et nyt produkt er der brug for dyrlægens kompetencer. En solid sikkerhedsprofil er helt
afgørende for, om nye produkter skal
indgå i de kliniske undersøgelser, og
dermed om et firma vælger at gå
videre med udviklingen af produkter,
siger Anders Permin, formand for
DDDs Faggruppe Biomedicin.
Regeringen vil nu se nærmere på
anbefalingerne og udarbejde en
vækstplan.

mellem besætninger og det omkringliggende miljø reduceres.
Kampagnen fokuserer på to områder.
Det ene er krav til forrum og forrummets
indretning samt zoonotisk smittebeskyttelsesplan. Det andet er håndtering af
døde dyr. Begge dele har stor effekt på
hvilket smittetryk, du lægger på omgivelserne.
Læs mere om kampagnen på fvst.dk

DDD har sørget for rabat
på indkøbsordninger, bank,
forsikringer og meget mere.
Se dine muligheder på ddd.dk.

OrdSpild
- Hvornår er kattens medicin i størst fare for at ende
på gulvet?
- Når det er en tab-let!

MegaNasalt
DetViTænker: »Hr ph.DeNarreMinister, Lespen
Lunde Larsen: Hvorfor var det nu, at De fik en
historisk stor næse, hva´? Hvorfor var det nu?
Hva’? Hva’???«.
HpDNM,LLL: »…Øhh … fisk!«.

12 initiativer mod
antibiotikaresistens
Nordisk Råd er udkommet med en hvidbog, som skitserer 12 konkrete forslag til
nye nordiske initiativer i kampen mod antibiotikaresistens.
I en pressemeddelelse skriver rådet, at
antibiotikaresistens kræver en national,
regional og international indsats. Alle relevante sektorer skal involveres i en koordineret indsats, og problemet kan ikke løses
uden målrettet politisk handling.
Nordisk Råd ønsker en langsigtet nordisk strategi med følgende målsætninger:
•	Reduktion af behovet for antibiotikabehandling gennem vaccination og
forebyggelse af smittefare
•	Begrænsning af brugen af antibiotika til
behandling af mennesker og dyr
•	Indsamling af viden om spredningsmønstre for og udbredelse af antimikrobiel resistens og om optimal brug af
allerede eksisterende antibiotika og
vacciner
•	Sikring af incitamenter til udvikling af
ny sundhedsteknologi, innovativ medicin og vacciner.
- Der er bred opbakning i Nordisk Råd til
at gå videre mere dette spørgsmål både i
Norden og internationalt. Antibiotikaresistens er et dybt alvorligt problem, og Norden ligger helt i front, når det gælder
begrænsning af brugen. Derfor har vi
meget at bidrage med, siger Staffan Danielsson fra Sverige, som sidder i Nordisk
Råd.
Dødsfald
Karl Oluf Jørgensen, Frøstrup, 91 år

DET VI TÆNKER

PalsHof
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KURSER

EFTERUDDANNELSE

KONFERENCER

TILBUD FOR LEDERE
Det personlige lederskab
Diplomuddannelse, enkeltfag - 3 kursusdage med eksamen.
Få udviklet din egen ledelsesmæssige praksis ud fra en øget
forståelse af og kendskab til forskellige ledelseskompetencer
og –identiteter. På blot tre kursusdage og for kun 4.995 kr.
kan du her tage første skridt til en lederuddannelse på
diplomniveau med tilhørende eksamensprojekt og mundtlig
eksamen (5 ECTS-point).
Tid og sted: Første kursusdag afholdes tirsdag den 26. september 2017 i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000
Frederiksberg

HOTEL OG KURSUSPRISAFTALER
Fordelsagtigt medlemstilbud
DDD kan igen i år tilbyde medlemmer fordelagtige rabatter på
op til 20 pct. på flere hoteller og kursuscentre over hele Danmark. Vi har en ekstra fordelagtig aftale med SINATUR, der
har hoteller ved Herning, Vejle, Middelfart, Assens, Nyborg
og Frederiksdal. Skal du afholde møder eller kurser, er der
gode tilbud at vælge imellem. Du kan også booke private
hotelovernatninger – også i Sverige. Alle overnatningspriserne
er inklusive morgenbuffet. Se de konkrete hotel-og kursusprisaftaler på ddd.dk > medlemsfordele > rabat > kursus.

Scan QR-koden og læs mere om tilmelding,
kursuspriser og mulighed for reduceret pris.

Dyreklinikken Rungstedvej i Hørsholm søger
engageret smådyrsdyrlæge
Vi søger pr. 1/7-2017 en smådyrsdyrlæge. Stillingen er på 25-37
timer efter nærmere aftale. En ansøger med lidt/nogen erfaring
vil blive foretrukket.
Vi lægger vægt på: Engagement og empati, Højt serviceniveau,
Lyst til videreudvikling og Godt humør.
Send din ansøgning til dyrlæge Carsten Holm Petersen på chp@
dyreklinikkenrungstedvej.dk.
Eller ring på 4586 1580, hvis du vil vide mere om stillingen.
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LÆRING

ÅRSMØDER

KARRIERE

FAGDYRLÆGEUDDANNELSER
Fagdyrlægeuddannelse for kvægdyrlæger
Ansøgningsfrist den 1. juli 2017
Den nye kvægfagdyrlægeuddannelse giver dig kompetencer, der kvalificerer dig til fremtidens kvægrådgivning. Du
bliver en del af et nyskabende integreret tværfagligt
læringsmiljø, som vil udfordre dig og dine medkursister med
fokus på økonomi, motivationsstrukturer og faglig praksisnær rådgivning. Det hele afvikles i et 2½-årigt struktureret
undervisningsforløb med vægt på gensidig læring. Første
kursussamling forventes afholdt primo september 2017.
Masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab (Master of Companion Animal Clinical)
Masteruddannelsen giver dig mulighed for at få styrket
dine færdigheder og kompetencer i klinisk smådyrspraksis
på et universitetsbaseret grundlag. Uddannelsen er kendetegnet ved at være baseret på en problemorienteret og
praksisrelateret medicinsk/klinisk læringstilgang, hvor du
bliver introduceret til den nyeste viden af førende nationale
og internationale forskere. I al undervisning er der fokus
på, hvordan du kan anvende dine nye færdigheder direkte i
dit daglige arbejde. Næste hold forventes påbegyndt med
første kursusmodul den 30.10 – 4.11.2017. Læs mere om
uddannelsen på cacs.ku.dk.

Læs mere om kurserne og tilmeld på
www.ddd.dk under »DDD Kursus«

Nye værktøjer til karriereog kompetenceafklaring
Klik ind på www.karrierenavigation.dk
Gratis for medlemmer af DDD

STILLINGER/ FAGLIGE ANNONCER

Smådyrsdyrlæge søges til dyrehospital i Randers
Idet vores seniorassistent fratræder, søger vi en smådyrsdyrlæge
til en deltidsstilling, som ønskes besat pr. 1.juli eller tidligere.
En ansøger med erfaring vil blive foretrukket.
Vi lægger stor vægt på høj faglighed, god kundepleje og et godt
arbejdsmiljø, så derfor ønsker vi os en medarbejder, der har let til
smil, evne til at bevare overblikket også i travle perioder, samt
besidder lyst og energi til at medvirke til egen og dyrehospitalets
fortsatte udvikling.
Deltagelse i 16-skiftet vagt må påregnes.
Du er velkommen til at kontakte dyrlæge Heidrun Møller på tlf.
86417800 for yderligere information om stillingen.
Skriftlig ansøgning sendes til info@vorupdyrehospital.dk senest
20.maj.
Vorup Dyrehospital-Randers
Bogensevej 16
8940 Randers SV
Tlf.8641 7800
E-mail: info@vorupdyrehospital.dk

Øjenlidelser hos hunde og katte
Dyrlæger godkendte af Den Danske Dyrlægeforening
og ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) til at diagnosticere arvelige øjenlidelser hos hunde og katte
Henrik Bartholin, Rudersdal Dyreklinik
Pernille Engraff, AniCura Københavns Dyrehospital
Gunnar Gram, Dyrlægeteamet Sydvet
Tommy Hardon, Haslev Dyreklinik
Susanne Kaarsholm, Ringe Dyrehospital
Nerry Kamstrup, Husum Dyreklinik
Jens Kai Knudsen, Evidensia Næstved Dyrehospital
Thomas O. Larsen, Dyrehospitalet CitySyd
Jens Møller, Charlottenlund Dyrehospital I/S
Claus Nicolet, Farum Dyreklinik
Claus Bundgaard Nielsen, AniCura Aarhus Dyrehospital
Ib Engelhard Nielsen, Værløse Dyreklinik
Flemming Obling, Kappelev Landevej 11, 2670 Greve
Pia Bjerre Pedersen, Dyrenes læge og øjenklinik,
Rødkærsbro
Jens Erik Sønderup, Hunderupvej i Odense
Anne Svane Sørensen, Dyrehospitalet MidtVest, Herning
Louise Mulvad, Sallingvej Dyreklinik

tlf. 45 41 00 71
tlf. 36 17 57 11
tlf. 74 25 25 25
tlf. 56 31 10 62
tlf. 62 62 17 60
tlf. 38 28 77 12
tlf. 55 77 14 77
tlf. 98 11 74 00
tlf. 39 64 37 07
tlf. 44 95 03 88
tlf. 86 28 27 88
tlf. 44 48 27 12
tlf. 40 14 17 61
tlf. 27 60 60 69
tlf. 66 12 03 23
tlf. 70 22 56 22
tlf. 38 86 96 97

www.dsvo.dk

VI SÖKER:
KLINIKVETERINÄR FÖR
SOMMARVIKARIAT

MED START I JUNI.
Vi förutsätter att du trivs med både djur och människor och har intresse för
spännande remissfall inom kirurgi, ortopedi och medicin. Möjlighet till utveckling
inom sitt intresseområde ingår i tjänsten.
Solstadens Smådjursklinik ligger i Karlstad och har filialer i Arvika och Kristinehamn.
Vi är 32 medarbetare, varav 10 veterinärer som tar emot 18 000 patienter varje år.
Hos oss finns även nattvård. Läs gärna vidare om oss på vår webbsida.
Välkommen med din ansökan till oss.
Kontaktperson: Helen Falkenström, telefon +4654-15 06 20
helen.falkenstrom@solstadenssmadjursklinik.se
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PRODUKTINFORMATION
Dexdomitor 0.1 mg/ml og 0.5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte.
®

Egenskaber: Dexdomitor er en potent og selektiv α2receptor agonist, der frembringer sedation og analgesi.
Indikationer: Til ikke-invasive, svagt til moderat smertefulde procedurer og undersøgelser, der kræver fiksering,
sedation og analgesi af hunde og katte. Dyb sedation
og analgesi hos hunde i kombination med butorphanol
til kliniske undersøgelser og mindre kirurgiske indgreb.
Præmedicinering af hunde og katte inden påbegyndelse
og vedligeholdelse af generel anæstesi. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til dyr med kardiovaskulære
lidelser. Bør ikke anvendes til dyr, som lider af alvorlige
systemiske lidelser eller er døende. Bør ikke anvendes i
tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof
eller et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler:
Anvendelse af dexmedetomidin til hvalpe under 16 uger
eller killinger under 12 uger er ikke blevet undersøgt. Sikkerheden er ikke fastlagt hos hanner, som skal bruges til
avl. Der kan forekomme corneauklarhed hos katte under
sedationen. Øjnene bør beskyttes med en passende
øjensalve. Særlige forsigtighedsregler: Jf. produktresuméet, læs inden brug.* Bivirkninger: Jf. produktresuméet, læs inden brug.* Drægtighed og diegivning:
Anvendelse frarådes. Interaktioner: Brugen af andre
CNS sedativer kan forventes at forstærke virkningerne
af dexmedetomidin, og der bør derfor foretages en passende justering af dosen. Antikolinerge midler bør anvendes med forsigtighed sammen med dexmedetomidin.
Indgivelse af atipamezol efter dexmedetomidin ophæver
hurtigt virkningen og forkorter på den måde opvågningstiden. Katte: Efter indgivelse af 40 μg/kg i.m. samtidigt
med ketamin 5 mg/kg til katte fordobledes maksimumkoncentrationen af dexmedetomidin. Middelhalveringstiden
af dexmedetomidin steg til 1,6 t og AUC blev øget med 50
%. En dosis ketamin på 10 mg/kg kan forårsage takykardi,
hvis det anvendes sammen med dexmedetomidin 40 μg/
kg. Dosering og indgivelsesvej: Hunde: i.v. eller i.m.
Katte: i.m. Dette produkt er ikke beregnet på gentagne
injektioner. Dexdomitor , butorphanol og/eller ketamin kan
blandes i den samme sprøjte, da de er vist at være farmakologisk forenelige. Dosis varierer afhængigt af ønsket
sedation og evt. kombination. Jf. i øvrigt produktresuméet.
Overdosering (0,1 mg): Hunde: I tilfælde af overdosering, eller hvis virkningerne af dexmedetomidin bliver
potentielt livstruende, er den relevante dosis af atipamezol
1/5 af det dosisvolumen Dexdomitor 0,1 mg/ml, som blev
givet til hunden, uanset administrationsvej. Katte: I tilfælde af overdosering, eller hvis virkningerne af dexmedetomidin bliver potentielt livstruende, er den relevante dosis
af atipamezol injiceret intramuskulært en tiendedel (1/10)
af det dosisvolumen Dexdomitor 0,1 mg/ml, som blev givet til katten. Overdosering (0,5 mg): Hunde: I tilfælde
af overdosering, eller hvis virkningerne af dexmedetomidin
bliver potentielt livstruende, er den relevante dosis af atipamezol samme dosisvolumen som det Dexdomitor 0,5
mg/ml, der blev givet til hunden, uanset administrationsvej. Katte: I tilfælde af overdosering, eller hvis virkningerne af dexmedetomidin bliver potentielt livstruende, er
den relevante dosis af atipamezol injiceret intramuskulært
fem gange (5X) den første dosis dexdetomidin i mikrogram
pr. kg legemsvægt. Pakning og pris (Dexdomitor 0,1
mg) marts 2017: Hætteglas 1 x 15 ml. Erhvervspris (eksl.
moms) kr. 101,06. Pakning og pris (Dexdomitor 0,5
mg) marts 2017: Hætteglas 1 x 10 ml. Erhvervspris (eksl.
moms) kr. 261,90.Udleveringsgruppe: B.
®

®

®

®

®

®

®

*Yderligere oplysninger fremgår af de respektive produktresuméer som kan findes på www.orionvet.dk. Markedsføringstilladelsen indehaves af Orion Corporation.

Onkologi
Nedenstående certificerede onkologer modtager henvisning
af onkologiske patienter til udredning og behandling,
herunder kirurgi og kemoterapi

Steen Engermann
Specialdyrlæge, cert.onc.
AniCura Aarhus Dyrehospital A/S steen.engermann@anicura.dk –
tlf. 86 28 27 88
Helle Johansen, cert.onc.
Bygholm Dyrehospital - post@bygholm-dyr.dk –
tlf. 75 61 14 44
Annemarie T. Kristensen, DCVIM-CA & Oncology, DACVIM-SA
Hospital for mindre husdyr, Københavns Universitet dyrehospitalet@sund.ku.dk
tlf. 43 81 24 22
Peter Maasbøl Skov
Specialdyrlæge, cert.onc.
AniCura Odense Dyrehospital - peter.skov@anicura.dk tlf. 66 16 02 80
Anne Sørensen, cert. onc.
Fasanvejens Dyreklinik - fasanne@hotmail.com –
tlf. 36 16 27 00
Berit Aakjær Sørensen, cert. onc.
Aalborg Dyrehospital - berit@aalborgdyrehospital.dk –
tlf. 98 18 19 11

Vet-Allergy
Heska® Allercept® test

præcis Ige test ved atopisk dermatitis og atopisk luftvejslidelse.
Benytter høj affinitets Fc receptor med specifik binding til Ige.
NB!! KUN 1 Ml SerUM

Hund og Kat:

Hest:

• Screening panel (indendørs, græspollen,
ukrudtspollen og træpollen)
• Skandinavisk paneltest (24 allergener)
• Indendørs paneltest
(12 allergener incl. Malassezia)
• Pollen panel (12 allergener)
• Pollen-Indendørs panel
(24 allergener)
• Malassezia specifik Ige test

• Screening panel (husstøvmider,
lagermider, skimmelsvampe,
insekter, pollen grp 1 og grp 2)
• Hestepanel (24 allergener)
• Helårspanel til hest (12 allergener)
• Pollen (12 allergener)
• Udvidet pollen (23 allergener)
• Insektpanel (6 allergener)

Svar med tolkning af resultat og individuel
vejledning vedrørende terapi under danske forhold.
prøveglas og svarkuverter · Klientbrochurer til hund og kat
løbende kvalitetskontrol fra HeSKA i Schweiz ·
Dermatologisk rådgivning for kollegaer

·

www.vet-allergy.com · info@vet-allergy.com · tlf: 7027 2535
Skalcentret · Skalhuse 13 · 9240 Nibe

FAGLIGE ANNONCER

Diverse

Dyrehospitaler og -klinikker

Exotics
Spec. fugle, kaniner, krybdyr.
Dyrlæge Bjarne Ø. Rasmussen
Hårlev Dyreklinik, 56 28 61 68

Billeddiagnostik
Klinisk, billeddiagnostisk vurdering af
røntgen- CT- og MR-optagelser udføres.
Jens Arnbjerg, specialdyrlæge,
Europæisk specialist (DipECVDI)
Tlf. 43 96 71 26, jarn@image.dk www.nordicvetimaging.dk

Røntgenbilleder
Bedømmes
P. G. Rasmussen, Bastholmen 41
3520 Farum, 44 95 00 89

Fuglepatologi og –diagnostik
Fjerkræklinikken v. dyrlæge
Susanne Kabell Korsebjergvej 10,
5491 Blommenslyst Tlf. 2282 8004,
sk@poultryvet.dk

AniCura Aarhus Dyrehospital A/S
Hasselager Centervej 12, 8260 Viby J.
Tlf. 86 28 27 88. Fax 86 28 80 80
E-mail: aarhus@anicura.dk
Henvisningshospital:
CT, MR, ryg- og knoglekirurgi, neurologi,
øre-næse-hals, øjensygdomme,
onkologi, hudsygdomme, endoskopi
Specialdyrlæge Claus Bundgaard Nielsen
Dyrlæge Nanna Enemark
Dyrlæge Lars Langerhuus
Specialdyrlæge, Cert.Onc.
Steen Engermann
Dyrlæge, ph.d. Rikke Fast
Dyrlæge Rune Petersen
Dyrlæge Lasse Hørlyck
www.anicura.dk

Find en dyrlæge, der
tilbyder adfærdsbehandling på
www.dskve.dk

- Ekspertise
og omsorg
Henvisninger til kirurgisk og medicinsk problemløsning modtages fra kolleger.
Dyrlægerne Mette Rønn-Landbo · Berit Aakjær Sørensen

LASERKIRURGI

Henvisninger til laserkirurgi modtages fra kolleger.
Der tilbydes 6 års erfaring med laserkirurgi, som er
meget velegnet til enhver form for bløddelskirurgi og
specielt velegnet til operation for brachycephalt
syndrom.

•

Mia Huus

Michael Butler · Veterinærsygeplejerske Elaine Derry

Aalborg Dyrehospital · Fredrikstadvej 10 · 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 19 11 · www.aalborgdyrehospital.dk

Skovshoved Dyreklinik
Henvisningsklinik

Ortopædi, Artroskopi, Hofteproteser, Ryglidelser
Kirurgisk rådgivning
Teglgårdsvej 1, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 64 62 Fax 39 64 64 61
E-mail: skovdyr@tdcadsl.dk
Claus Sloth, Pia Andersen, Louise Bruun

DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefon 38 71 08 88
E-mail ddd@ddd.dk, www.ddd.dk
Sekretariatets åbningstider
Mandag-torsdag: Kl. 8.30-16.00.
Fredag: Kl. 8.30-15.00
Sekretariatet
Direktør Børge Jørgensen
Medlemsadministration, Økonomi og It
Afdelingsleder Ulrich Koch Mortensen
Løn og regnskab
Bogholder Søs Rebstorf Holmlund
Hunderegister
Kontorfuldmægtig Lisbeth T. Nielsen
Fakturahåndtering og bogholderi
Kontorassistent Laila Mortensen

Katteregister
Kontorassistent Lotte Dalgaard
Medlemsregister og kontingent
Kontorfuldmægtig Alice Gottschalck
Puljesalg
Kontorfuldmægtig Susanne Vilbrand
It
Kommunikationskonsulent Laurs Møller,
it-konsulent Erik Andersen
Medlemsbetjening - Forhandling & Arbejdsmarked
Afdelingschef Keld Olsen
Hovedbestyrelse
Chefsekretær Cecilie Pramming
Statsansatte og undervisning
Forhandlingskonsulent Lone Rente Hansen,
forhandlingskonsulent Jane Marianne Ravn,
kontorfuldmægtig Pernille Mørch Christensen

Kommuner
Forhandlingskonsulent Rune Leth
Assistenter i praksis og øvrige
privatansatte
Forhandlingskonsulent Camilla Sander
kontorfuldmægtig Solveig Hansen
Liberalt erhverv
Forhandlingskonsulent Anne Jakobsen,
Forhandlingskonsulent Anette V.
Pedersen
Professionsforhold
Fagpolitisk konsulent Ida Tingman Møller
Fagpolitisk konsulent Sophie Christensen

Presse
Kommunikationskonsulent Susanne
Kragholm
Dansk Veterinærtidsskrift og
hjemmeside
Redaktør Pia Rindom, redaktions
sekretær Katja Ambech
DDD Kursus
Chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen
Kursussekretær Anita Christensen
Kompetenceudvikling
Karriere- og kompetencekonsulent
Hanne Jensen

Medlemsaktiviteter og Kommunikation
Direktør, kommunikations- og
uddannelseschef Børge Jørgensen
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Orion fylder 100 år!
Vi fejrer det ved at sænke prisen fra d. 27/3 på
Dexdomitor (dexmedetomidin) 0,1 mg/ml og
0,5 mg/ml med over
®

Ny pris!
Dexdomitor® 0,1 mg/ml
15 ml / 101,06:Dexdomitor® 0,5 mg/ml
10 ml / 261,90:Pinor Art Illustration 03/2017

Eksl. moms
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