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Fler än 15 000

levererade!
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Fågelinfl uensa, grisdag, grön vecka
och nya spännande svinår
Vi börjar där vi slutade förra krö-
nikan, med fågelinfluensan eller die 
Vogelkrippe som den kallas i Tyskland, 
där jag varit senaste tiden. När detta 
skrivs har smittan nått Norra Eu-
ropa och Sverige. Våra myndigheters 
varningsklockor ringer samtidigt som 
makthavarna lugnar med tal om hög 
och samordnad krisberedskap. Låt oss 
hoppas att de talar nästan sanning och 
att befälsordningen är helt klar mellan 
det dussintal ministrar, generaldirek-
törer, vanliga generaler och likställda 
som ska engageras i kriser, där både 
djur och människor är i fara. Måtte 
ingen ansvarig åka på semester eller gå 
på teater, om det blir riktigt allvar!

forskning
Die Grüne Woche håller mässintresset uppe 
efter 80 år. Besöket i Düsseldorf sammanföll 
med die Grüne Woche. Mina plikter som lek-
tant åt från London nyligen inflyttade barn-
barn hindrade mig emellertid från ett pla-
nerat snabbesök i Berlin. Jag fick nöja mig 
att lyssna och läsa om denna världens äldsta 
(sedan 1926) och största livsmedelsmässa, i 
år med enligt uppgift 53 utställande länder 
och beräknat 400 000 besökare. 
Det fanns mycket att välja på i tyska media. 
Vi plockar i det följande till oss lite smak-
prov av bruset ungefär som en jordbruks-
minister på marsch genom utställningspa-
viljonger med livsmedel.

Pålästa tyska matskribenter
De lokala tidningarna hade i anslutning till 
gröna veckan dagligen artiklar om mat, djur 
och livsmedelssäkerhet på framskjuten plats. 
En orsak var den befarade risken för smitto-
spridning via utställda djur på mässan i Ber-
lin och genom insmugglat fjäderfäkött.
Tyska veterinärer och lab-folk garanterade 
allmänt hög beredskap och full kontroll av 
de utställda djurens hälsa, medan tullen sa 
sig vara alltför underbemannad för att kun-
na kolla alla tillresande turkars och bulga-
rers matsäckar och presentpaket, ofta inne-
hållande fjäderfäprodukter. 
Några tidningar friskade upp minnet av den 
s k ”Gammelfleischskandalen” i höstas, då 
man i Tyskland fann mängder av överåriga 
frysta skinkor i centrallager och i livsmed-
elskedjornas kylboxar. 
I t ex Frankfurter Allgemeine spekulerades 
det kring konflikten mellan kravet på frigång 
och utevistelse för fjäderfä och den ”Stallp-
flicht” som myndigheterna aviserade senast 
mars månad, d v s krav på att hålla hönorna 
inomhus för att skydda dem mot ev smitta-

de flyttfåglar. När detta skrivs har ju situa-
tionen starkt förändrats med smittade fåg-
lar i både Afrika och flera europeiska län-
der inklusive vårt eget och omedelbara krav 
på inhysning i byggnader. Om den tyska be-
redskapen kan sägas att det nu visat sig att 
det inte ens finns folk och utrustning för in-
samling av ett (hittills) begränsat antal döda 
svanar! Militär trupp har satts in. 
Det är nyttigt att fundera lite på hur krisbe-
redskap och livsmedelssäkerhet fungerar i 
handelsledet och i sådana inhysningssystem 
som myndigheter och andra förordar, men 
som gör det svårt, ibland omöjligt, att skyd-
da djuren mot hotande yttre faror. 

Garanterade burhönsägg säljer
Garanterade burhönsägg efterfrågas just 
nu som aldrig förr! Och vår välmenta strä-
van att till varje pris skydda tamdjuren kan 
också reducera deras naturliga förmåga att 
klara påfrestningar och därmed göra dem 
mer skada än nytta, påpekade ovanligt på-
lästa skribenter. 
En annan tidning tog tillfället att lära läsar-
na skillnaden mellan burhållning av höns 
och de nya EU-systemen. Samtidigt jämför-
de man den avgående ”gröne” jordbruks- 
och konsumentministerns, Renate Künast, 
starka ekoprofil med den tillträdandes, Horst 
Seehofer (CSU), förmodade, mer traditio-
nella syn på jordbruk. 
Künast hade satt som mål att år 2010 ha 20 
procent tysk ekoproduktion mot 4 i dag. Och 
hon presenterade 1996 ett förslag till frigå-
ende inhysning av höns, som enligt sansa-
de bedömare redan då skulle ha tagit död 
på den tyska äggproduktionen (13 miljarder 
ägg per år) om det genomförts.

Det är uppfriskande att byta kon-
sument- och jordbruksminister
Pressbevakningen av Seedorfer som tidiga-
re mest sysslat med socialpolitik var inten-
siv. Har du hunnit läsa in dig på fläsk och 
potatis, frågades det när han tillträdde. Jo, 
det hade han, och han utvecklade sin syn 
på rollen som minister för både konsumen-
ter och producenter med nästan nykvistska 
ordvändningar. 
Produktion av biobränsle var ett område han 
ville uppmuntra. Man följde med spänning 
hans vandring genom utställningspaviljong-
erna. Skulle han som sin företrädare fastna 
i Eko-hallen eller skulle han snabbt gå vi-
dare och markera sin samhörighet med det 
tyska LRF som höll möte i en annan hall? 
Seedorfer gick vidare till sina meningsfrän-
der efter att i svenskpavilongen bara svept 
en älgsup! 
Det är inte helt ointressant för oss och Eu-
ropa i övrigt hur Seedorfer framöver kom-
mer att behandla ämnet ”grisar och pota-
tis”, som här står för mer traditionell djur- 
och växtproduktion. Låt oss inte släppa ho-
nom med blicken under året! 

Hur intressant är Lantbruksveck-
an?
Helt vanliga dagliga tidningars intresse för 
och artiklar om mat, smittoskydd och villko-
ren för modern djurhållning i samband med 
öppnandet av en gammal grön vecka i Berlin 
gjorde intryck på mig. Jag frågar mig vad som 
krävs för att vår egen lantbruksvecka skulle 
ge samma mediagenomslag. En fadäsbeto-
nad, kunglig felsägning vid invigningen möj-
ligen, t ex i form av ett stort tack till svenska 
svinproducenter vid utdelning av guldmedalj 
till högt förtjänta mjölkbönder! 

Ska muslimer läras att umgås med 
grisar?
En artikel i Welt am Sonntag (8/1) fångade 
mitt intresse, flera veckor innan de dans-
ka karikatyrteckningarna ”hit the fan” och 
skapade mediastorm. Baden - Württemberg, 
den största tyska lantbruksdelstaten, hade 
vid nyår börjat ställa 30 frågor till nyinflyt-
tade muslimer att besvaras vid ansökan om 
uppehållstillstånd. Det frågas inte direkt hu-
ruvida man kan tänka sig börja äta griskött 
som medborgare i ett land med en årspro-
duktion av 46 milj grisar, men väl rörande 
synen på ev byte av religion, och på tvångs-
gifte, familjeheder, terrorister (frihetskäm-
par), m m. Hemlösa i Frankrike bjuds enligt 
Metro på skinkmackor och fläsksoppa för att 
få ordning i matkön för uteliggare. 
Den danske integrationsministern menar 
(DN) att lösningen på arbetslösheten bland 
invandrare är att sätta muslimer att sköta 
grisar. Om riktigt allvarliga problem han-
teras valhänt och okunnigt, urartar de till 
fars, alternativt kriser, ibland framtvingade 
olagligheter, har någon sagt. 
Exempel på sådana fall av olika dimensioner 
saknas inte i vårt närområde. Utöver muham-
medbilderna har vi tsunamin, ligghallarna på 
Revinge Farm, den fördröjda L 100, hotet mot 
svensk minkuppfödning, o s v. Dålig myndig-

Pumpa gödseln 
med kraft!

✘ Ingen el under 
gödselytan

✘ Minimal risk 
för mekaniska 
driftsstörningar

✘ Hög fl ödeshas-
tighet både i 
omrörningsmun-
stycken och i 
tryckledningar

✘ Pumpar gödsel 
ca 200 m med 
upp till 2 bar

✘ Elektriskt hyd-
rauldriven pump 
lyfter gödseln, 
eldriven pump 
tryckstegrar
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