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Krever register
for dyremedisin
Kjøttbransjen krever et
sentralt register som gir
løpende oversikt over
bruk av dyremedisiner.
Landbruksdepartementet
vil følge saken opp. 

Odd Pihlstrøm TEKST

MATTRYGGHET: Kravet om en
sentral database for registrering
av veterinærmedisiner etter
samme prin-
sipp som for hu-
manmedisiner
ble fremmet
overfor davæ-
rende land-
bruksminister
Bjarne Håkon
Hanssen allere-
de i 2000. De-
partementet be-
vilget et par år
senere 2 millio-
ner kroner til
formålet. Men pengene gikk
med i sluket da Mattilsynet ble
etablert i 2003.

EKSTRA AKTUELT: Nå vil Norsvin-
sjef Harald Gjein ha medinsin-
registeret på plass så snart som
mulig. Det gjorde han også klart
på et seminar i regi av helsetje-
nestene for husdyr i Oslo i går.
Gjein sier til Aftenbladet at den-
ne ukens avdekking av ulovlig
medisinering av svin og småfe
på Jæren gjør kravet ekstra aktu-
elt.

– Vi er opptatt av at matpro-
duksjon foregår etter regelver-
ket og under trygge forhold. For-
brukeren skal være sikker på at
norskprodusert mat er trygg. Bå-
de næringen og det offentlige
har her et ansvar. Myndighetene
må bli tøffere med å iverksette
sanksjoner når det oppdages re-

gelbrudd. Et sentralt medisin-
register er avgjørende for å kun-
ne dokumentere medisinbru-
ken i husdyrbesetninger og til
den enkelte veterinær som be-
handler produksjonsdyr. Og
samtidig gjøre det enklere å føre
tilsyn med at regelverket etter-
leves, sier Gjein. 

SPORING AV BRUK: Han peker på
at rapporteringen av den totale

veterinærmedisin-bruken i Nor-
ge er god. Den viser blant annet
at antibiotikaforbruket i norsk
husdyrhold er sterkt redusert.
– Det som mangler er et system
for sporing av hvor og hvordan
medisinene blir brukt, poeng-
terer Gjein. På seminaret i Oslo i
går lovet ekspedisjonssjef Guro
Tveito i Landbruks- og matdepar-
tementet å følge opp saken.

Frigir dyr til slakt
JÆREN: Mattilsynet har opphe-
vet slakterestriksjonene for fler-
tallet av de 210 husdyrbeset-
ningene som denne uken har
vært rammet av slaktestopp.
Slaktestoppen har vart mens fa-
ren for reststoffer i kjøtt etter
ulovlig medisinering har vært
vurdert.

Mattilsynet tillater igjen også
salg av levande dyr fra de be-
setningene som har vært bånd-
lagt. 

NORMALISERING: Avgjørelsen in-
nebærer at dyr som ikke har fått
behandling med preparatene Pe-
ni-kel, Tagamet, Zantak, Cimal
og Paralgin Forte de siste 80 da-
gane før avtalt slaktetidspunkt
nå kan slaktes. 

I praksis betyr dette at de fles-
te besetningene slipper videre
utsettelser i forhold til oppsatt
slakteplan, bekrefter seksjons-
sjef Odd Ivar Berget ved Mattilsy-
net, Midt-Rogaland. Dermed
slipper også Nortura på Forus,
Fatland Jæren og Prima Slakt å

få noen problemer i sin produk-
sjonsflyt fremover.

GOD MARGIN: For svinebeset-
ningenes del er det særlig bru-
ken av det forbudte antibiotiku-
met Peni-kel Mattilsynet har
villet kartlegge til bunns. Peni-
kel-behandlingen i skjer i ho-
vedsak på spegris, mens grisene
først slaktes når de er fire og en
halv måneder gamle. Når det
gjelder småfe er det ulovlig bruk
av Paralgin Forte som smertelin-
diring ved keisersnitt hos søyer
som har vært mest i fokus. De
fleste av de aktuelle dyrene fikk
denne medisineringen i fjor.

Mattilsynets regionkontor for
Rogaland og Agder ville i går
ikke si noe mer om flere veteri-
nærer på Jæren har drevet ulov-
lig medisinering ut over at dette
sjekkes. Samtidig pågår utred-
ningen av tilsynssaken mot ve-
terinær Freddie Helgesen. Helge-
sen risikerer i verste fall å miste
lisensen.

odd.pihlstrom@aftenbladet.no

Tine presser Q
til ekstrabetaling
Økonomisk hardt pressede
Q-meieriene må ut med
drøyt åtte millioner kroner
ekstra til sine melke-
produsenter, fordi Tine
gjorde det godt i gjor.

Odd Pihlstrøm tekst

JÆREN: Det drypper en kjærkom-
men bonus på Tines eiere, altså
rundt 15.000 melkebønder, etter
at selskapet nylig la fram et bruk-
bart resultat for 2006. Av over-
skuddet går 241 millioner kroner
til etterbetaling til melkeprodu-
sentene. 

Det tilsvarer 13 øre literen, el-
ler 13.000 kroner for en rundt
regnet gjennomsnittlig melke-
kvote på 100.000 liter. 

FØLGER ETTER: Samtidig har Q-
meieriene helt fra start bundet
seg til en avtale som går ut på at
Q-bøndene skal ha en merpris i
forhold til Tine-produsentene.
Fram til utgangen av 2006 dreide
det seg om 20 øre literen, men er
i forhandlinger med Q-bøndene
redusert til 14 øre literen fra og
med 2007. Men avtalen forut-
setter at også etterbetalinger til
Tine-bøndene skal kompenseres
øre for øre hos Q. 

Nå bekrefter Q-meierienes ad-
ministrerende direktør Bent
Myrdal at avtalen videreføres.
Det betyr at Q ut fra en samlet
melkeproduksjon ved årsskiftet
på 62 millioner liter – må ut med
drøyt åtte millioner kroner eks-
tra til sine bønder for 2006 – som
følge av Tines etterbetaling. 

SMERTER: – Dette må være smer-
tefullt når dere er på desperat
jakt etter innsparinger, Myrdal?

– Helt riktig. Hadde vi hatt an-
dre rammevilkår hadde vi hatt
en mer robust situasjon. Samti-
dig forståer vi at Tine disponerer
sitt overskudd slik de gjør.

Myrdal har som mål å bringe
Q-meieriene i balanse i løpet av
2007 og øyner, tross den nye
merpris-regningen, fortsatt et
håp om at dette skal bli mulig.
Selskapet har så langt et akku-
mulert underskudd på rundt en
kvart milliard kroner, og Kavli
mer enn antydet at det går en
smertegrense for hvor lenge sel-
skapet kan blø. 

Q-bøndene for sin del står på
krava. – Uten råvarer kommer Q-
meieriene ingen vei. Vi driver
ikke veldedighet, sier leder av Q-
bøndenes produsentlag på Jæ-
ren, Trond K. Refve til Aften-
bladet.

odd.pihlstrom@aftenbladet.no

EKSTRAREGNING: Q-meieriene får nå en ekstraregning på drøye åtte millio-
ner kroner som følge av Tines gode tall for 2006.

� Kjøttbransjen vil ha
løpende kartlegging 

SAKEN
Mattilsynet 
mener veteri-
nær Freddie
Helgesen har
praktisert
ulovlig 
medisinbruk
i 210 husdyr-
besetninger 
på Jæren.

Mystisk sylinder drev i land på Jæren
Odd Pihlstrøm tekst

HÅ: En mystisk stålsy-
linder på om lag en
halv meters lengde
som har drevet i land
på strendene ved Rau-
nen nord for Brusand
volder hodebry for Hå
lensmannskontor.

Sylinderen ble pluk-
ket opp onsdag kveld
av en kar som fisket i

området. Vedkom-
mende var ikke mer
skvetten enn at han
tok sjansen på å pluk-
ke gjenstanden med
seg og kjørte den lens-
mannskontoret.

– Vi føler oss tem-
melig trygge på at det
ikke er noe sprengle-
geme, men vi skulle
gjerne hatt litt hjelp til
å komme til bunns i

saken, sier lensmann
Oddvar Tengesdal til
Aftenbladet. 

– Vi antar det kan-
skje kan være noe som
brukes i forskningsøy-
emed. Sylinderen er
demonterbar, ganske
tung. Den har en slags
karabinkrok i ene en-
den og ser ut som en
kostbar sak, legger
han til.

VET DU HVA
DETTE ER? Lens-
mannskontorert 
på Hå tar med
glede mot tips. 
(Foto: Hå lens-
mannskontor)

✓MÅNADENS TUR:
«Møt våren ved sjø-

kanten! Har du sett 
tjelden, lerka eller staren
i år? I mars månad bør
det vere store sjansar for
at du får sjå og høyra
desse fugleslaga på ein
tur frå friluftshuset til
Revtangen. Du kan også
starta turen frå Reve
hamn. På Revtangen kan
du også sjå dagmerke
som blei gjenreist i
2004.» står det på kom-
munane sine nettsider

� GLAD-SANG: Vårtonar pregar Syng deg glad
på Nærbø i formiddag. Våren skal nemleg feirast 
med velkjende tonar. Slagerar frå 1950- og 60-
talet, som hadde tilknyting til Rogaland, vert også
trekte fram igjen. Samlinga er i Kommunehus-
kjellaren på Nærbø klokka 10. Hå kulturtorg er 
arrangør.

Åpning på Kvassheim fyr
HÅ: Førstkommende søndag åpner frilufts-
fyret Kvassheim for sesongen. Hver søn-
dag fra 11 til 17 vil maskinhuset holde
åpent som varmestue. Det blir også salg
av hjemmebakst, is, kaffe, te, kakao og
brus. 


