
Af Tao Kongsbak

Så  skal  man  igen  år  vaccinere  vores 
drøvtyggere  for  blåtunge  -  eller 
bluetongue, som det kaldes på engelsk. At 
det  vil  være  en  årligt  tilbagevendende 
begivenhed bestyrkes af  at der hele tiden 
dukker nye varianter af  blåtungevirus op 
rundt omkring i Europa.

Denne  gang  er  man  dog  fritaget  for  at 
vaccinere  hvis  man  har  ”9  dyr  eller 
derunder”. Det svarer til 3 får med hver 
to lam. Det vil sige, at har man 3 får og vil 
man undgå at vaccinere, ja, så er der ikke 
plads til at også at holde en vædder ... 

”Vælger” man at eje mere en 9 dyr, kan 
man dog selv få lov til at vaccinere, men 
kun såfremt at man selv eller en af  ens 
ansatte har erfaring hermed. For de der er 
så  heldige  at  besidde  en  sådan 
kompetence  gør  det  det  unægteligt  lidt 
billigere.  Fødevarestyrelsen  regner  med, 
at en dosis vaccine vil komme til at koste 
7-8 kr. pr dyr. Er man ejer af  6 får med 
lam giver det en pris på omkring 150 kr. 
plus eventuelt honorar til den ansatte. 

Vaccinen  skal  bestilles  hos  en  lokal 
dyrlæge.  Hos  denne får  man at  vide,  at 
man da godt kan købe vaccinen her, men 
at end ikke han til  sin egen praksis kan 
købe  en  flaske  med  mindre  end  100 
doser. Og er flasken først een gang åbnet, 
skal den bruges inden 24 timer.  Det vil 
sige,  at  det  alligevel kommer til  at  koste 

mindst 7-800 kr. at vaccinere sine får!

Det  er  helt  til  grin.  Ingen  kan  længere 
være i tvivl. Fødevarestyrelsen vil af  med 
alle  de  fattige  småavlere  og  husmænd. 
Alle dem som for beskedne midler holder 
nogle  få  drøvtyggere  for  hyggens  og 
kulturens  skyld  eller  blot  for  at  forsyne 
sig selv og lokale medborgere med gode 
råmaterialer til tøj og mad. Alle for hvem 
hold  af  husdyr  ikke  har  noget  at  gøre 
med business og profit.

Det  er  rendyrket  kommerciel  apartheid. 
Fødevarestyrelsen  og  den  ansvarlige 
minister  bestiller  ikke  andet  end  at 
diskriminere.
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