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Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har haft
ovennævnte bekendtgørelse i høring. Det er vores opfattelse, at forslaget
til bekendtgørelse indeholder tiltag, der potentielt kan fremme dyresundheden på minkfarme.
Vi mener imidlertid, at perioderne, hvori dyrlægebesøg skal finde sted i
henhold til bekendtgørelsen uden negativ påvirkning af produktionen og
med fordel for dyresundheden bør udvides til at omfatte hele året, undtagen parringssæsonen (se bilag 1).
Desuden er det vores opfattelse, at anvendelse af yderligere sundhedsrådgivningsbesøg som ”straf” jf. §16, stk. 5, kan påvirke samarbejdet mellem
minkavler og dyrlæge i negativ retning, som anført i FVST’s rapport fra
arbejdsgruppen til udarbejdelse af initiativer til øget kontrol af dyresundhed og dyrevelfærd hos pelsdyravlere. Vi mener derfor, at dette forhold
bør revurderes af hensyn til dyrenes sundhed.
Endelig vil vi foreslå at bekendtgørelsen præciseres i § 2 pkt. 4) samt i bilag 2B, 2E og 2G med hensyn til følgende to specifikke problemstillinger:
Farme, der sanerer for en sygdom, f.eks. plasmacytose. På
disse er der ikke dyr på farmen i perioden december til april.
Bekendtgørelsens § 2, pkt 49 og § 17 åbner mulighed for, at
disse farme betragtes som sommerfarme og dermed 'slipper'
for besøg om vinteren. Ud fra et hensyn til dyresundhed kan
det være mere hensigtsmæssigt, at farmen besøges i vinterperioden, og at der ved besøget rådgives omkring desinfektion
og smittebeskyttelse/sikring mod reinfektion. Vi foreslår derfor, at sådanne situationer nævnes som en undtagelse i definitionen af ’sommerfarm’, og at der under bilag 2 B nævnes, at
en sådan rådgivning kan finde sted ved vinterbesøget, såfremt
farmen er under sanering.
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Med henblik på en målrettet rådgivning omkring de specifikke procedurer og burindretninger vil det være hensigtsmæssigt at stille krav om, at antallet af mink med bidskader skal
registreres. Dette vil være relevant at præcisere i bilag 2E og
2G.
Høringssvaret er forestået af temakoordinator for husdyr, seniorforsker
Karin Hjelholt Jensen, med fagligt bidrag fra seniorforsker Steen Henrik
Møller og seniorforsker Steffen W. Hansen.

Med venlig hilsen
Susanne Elmholt
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning
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Bilag 1. Overvejelser vedr. den tidsmæssige placering af dyrlæge
besøg omtalt i bekendtgørelsens Kapitel 5.
Da der skal rekrutteres et betragteligt antal dyrlæger med særlig viden om
minkproduktion til at varetage sundhedsrådgivningen, er de anførte tidsfrister for perioder til besøg relativt restriktive. De anførte perioder friholder perioder, hvor minkavleren har travlt med parring og pelsning af minkene samt den rolige sommerperiode. Af hensyn til logistikken med at få
placeret rådgivningsbesøg hensigtsmæssigt på alle danske minkfarme er
der næppe noget sundhedsrådgivningsmæssigt problem i at udvide perioderne, så flere eller alle af disse bliver sammenhængende, uagtet at disse
tidspunkter nok alligevel bliver de mindst benyttede. Det kan dog være
velbegrundet at friholde parringsperioden (1. marts til jævndøgn den 21.
marts) for sundhedsrådgivningsbesøg.
Af hensyn til observation af bidskader og -sår på kroppen og bidmærker i
skindene, der er et væsentligt velfærdsproblem, vil det fagligt set være en
fordel at inkludere pelsningsperioden i november. Der vil være en stor
rådgivningsmæssig effekt i, at dyrlægen gennemgår kroppe fra gruppeindhusede mink for bidskader, sammen med avleren. Desuden kan de
mindre alvorlige bidmærker kun observeres på lædersiden af de skrabede
skind, dvs. midt i pelsningsprocessen i november måned. Inddragelse af
pelsningsperioden i november vil også skabe overensstemmelse mellem
besøgsperioderne og den periode, hvor der er dyr på sommerfarme.
Endelig vil en udvidelse af besøgsperioden give bedre mulighed for at placere yderligere 2 fagligt relevante besøg på farme i kategorien »Skærpet
Rådgivning«, såfremt dette krav fastholdes.
De obligatoriske rådgivningsbesøg foreslås derfor udvidet i forhold til
minkens produktionscyklus som følger:
Kapitel 5
Frekvens af rådgivningsbesøg
§ 16. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal omfatte mindst 4
årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 5 og § 17.
Stk. 2. Mindst 1 rådgivningsbesøg skal aflægges i perioden 1. december til
1. marts, begge dage inklusive.
Stk. 3. Mindst 2 rådgivningsbesøg skal aflægges i perioden 22. marts til 31.
august, begge dage inklusive, og aflægges således, at 1) 1 rådgivningsbesøg
aflægges før fravænning af hvalpe og 2) 1 rådgivningsbesøg aflægges efter
fravænning af hvalpe.
Stk. 4. Mindst 1 rådgivningsbesøg skal aflægges i perioden 1. september til
30. november, begge dage inklusive.
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Stk. 5. For minkfarme placeret i kategorien »Skærpet Rådgivning« skal
sundhedsrådgivningsaftalen mindst omfatte yderligere 2 rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 22. marts til 30. november, begge dage
inklusive.

