
 
 
 
 
 

Goldbehandling og PCR-prøver 
 

De seneste uger har vi fået spørgsmål vedr. gyldighe-
den af PCR-resultater før goldning. SEGES er ved at 
præcisere, det faglige belæg for antibiotika afgold-
ning:  

 Str. Uberis, Str.Dys, Aureus og Str. A skal være 
UNDER 37.  

 CNS skal være UNDER 32 og forbundet et ko-
celletal OVER 200.000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Røde bånd – Hjælp os med at hjælpe Jer! 
 

Sæt røde bånd på koen straks I ringer til dyrlægen. Dermed forebygger vi, at der havner medicinrester i mælke-
tanken. I situationer, hvor vi som dyrlæger står alene med koen, er vi nødt til at prioritere arbejdssikkerheden 
højt. Dermed kan vi blive nødt til at forlade en behandlet ko uden, at den er markeret med rødt bånd.  
 

Juridisk set er det altid jeres eget ansvar, at der er entydig  
markering med rødt bånd. Som dyrlæger har vi har ikke mulighed  
for at tegne en forsikring, hvis der sker uheld s.f.a. manglende rødt bånd.  
Bliver en behandlet ko alligevel malket i tanken, så ring til mejeriet og  
følg deres vejledning, hvilket som regel omfatter en mælkeprøvetest for  
antibiotikarester. Husk også, at ved silotanke er det nødvendigt  
at tappe 150 liter af tanken (efter omrøring),  
før man kan regne med at få en repræsentativ prøve fra omrørt tank. 

B-streptokokker / Strep. agalactiae 
 

Besætningsmitte med B-streptokokker kan nu også 
fastlægges på grundlag af enkeltdyrsprøver. Det be-
tyder, at besætningen falder, hvis en PCR-prøve af 
mælk rapporteres med en værdi under 30 for Strep. 
agalactiae eller vores laboratorie finder Strep. 
agalactiae i en mælkeprøve (S. Agalactia medfører 
altid, at vi sender prøven til centralt lab.-tjek før den 
indrapporteres). Fritest af besætningen kræver 4 
negative tankmælksprøver med 3 ugers intervaller. 
Besætningsmitte medfører restriktioner vedr.: 

 salg af dyr 
 dyrskuer  
 oplysningspligt for personer der færdes i 

besætningen og derved kan bringe smitten 
videre. 
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Besætningsdiagnoser Modul 1 & 2 –  
 

Besætningsdiagnoser er opdateret på skrift i besæt-
ningsmapper for 2021 og DMS ved årsskiftet. 
Læs altid diagnoserne igennem, selvom de på overfla-
den ser ensartede ud. I er forpligtede til at kende og 
følge diagnoserne. Diagnoserne skal følges nøje ellers 
risikerer I problemer ved myndighedskontrol; -ofte i 
form af bøder og/eller fradrag i hektarstøtten. Ved 
gentagen behandling af samme diagnose har nogle di-
agnoser en særlig beskrivelse. Det gælder bl.a. klov-
brandbyld, hvor yderligere medicinsk behandling i 
samme forløb kræver revurdering af diagnosen gerne 
i samråd med dyrlægen. I tvivlstilfælde, så tag snak-
ken med os på ugebesøgene.  

Følg os på Facebook! 
 

Vi laver nogle sjove og faglige opslag 
Besøg evt. vores hjemmeside www.kvaegmidt.dk 
først. Kommentarer og idéer er velkomne 😊 

    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Nyt fra Dyrlæger & Ko 
I dette nyhedsbrev kan du læse om Klovens År 2021 samt nye regler omkring slagtning udenfor slagteri 

   FEBRUAR 2021 
 

Klovens År og Facebook 
Dette års ekstra fokus på klove sker blandt andet via 
Facebook gruppen ”Klovens år 2021”. Du finder grup-
pen ved at søge på Klovens år 2021 i søgefeltet på Fa-
cebook. Gruppen er lukket, men alle med interesse for 
bedre klovsundhed er velkomne. 
 
Dyrlæger & Klove 
Indenfor Dyrlæger & Ko netværket er der en række dyr-
læger, som har specialiseret sig i klove, herunder råd-
givning i både forebyggelse og behandling af klovlidel-
ser. Din besætningsdyrlæge vil kunne henvise til en af 
disse dyrlæger. En henvisning til en af disse klovdyrlæ-
ger vil kunne give dig og din besætning en meget mål-
rettet og besætningsspecifik rådgivning omkring lige 
præcis det, der vil gøre en forskel for klovene i din be-
sætning. Det vil selvfølgelig ske med inddragelse af din 
besætningsdyrlæge, som efterfølgende vil få en cen-
tralrolle i forhold til det videre arbejde og generel op-
følgning osv.  
 

2021: KLOVENS ÅR 
I et stort samarbejde mellem praktiserende dyrlæger, 
Den Danske Dyrlægeforening, klovbeskærer, SEGES, Kø-
benhavns Universitet, Viking og en række andre aktører 
vil der i hele 2021 blive sat ekstra fokus på malkekøernes 
klovsundhed.  
  
Fælles udfordring og ansvar 
Alle os, der til daglig beskæftiger os med malkekøer på 
den ene eller anden måde, har en fælles udfordring om-
kring klove. Problemer med klovsundheden er det abso-
lut største velfærdsmæssige problem i dansk mælkepro-
duktion. Udover de velfærdsmæssige problemer, så gi-
ver klovproblemer dårligere økonomi og flere døde 
køer. Der er penge i sunde klove. Til sidst er god dyrevel-
færd, herunder særligt god klovsundhed også vigtigt for 
landbrugets image i den brede befolkning. Skrækscena-
riet er at klovproblemer bliver køernes pendant til søer-
nes ”skuldersår” eller minkenes ”bidsskader”.  
 
Hvorfor er det så svært? 
Problemer med klovsundheden er multifaktorielt, og er 
problemet først opstået, så kan det være svært at få 
vendt udviklingen. Det er et langt sejt træk at vende en 
dårlig klovsundhed til en god klovsundhed. Det kræver 
systematik, vedholdenhed, viden og færdigheder.   
  
Målet med Klovens År 2021 
Hensigten med at Klovens År 2021 er at sætte øget fokus 
på klove og den enorme betydning god klovsundhed har 
for dyrenes velfærd, landmands økonomi og landbru-
gets image. Dernæst er det håbet, at vi sammen og gen-
nem en række aktiviteter og formidling af viden kan øge 
interessen og sandsynligheden for at lykkedes med at 
forbedre klovsundheden. Viden vil blive delt gennem ar-
tikler, videoer, møder for landmænd, dyrlæger, klovbe-
skærer og andre med betydning for forbedring af klov-
sundheden på danske malkekvægsbedrifter.  

NYT om slagtning udenfor slagteri 
Der findes p.t. fire måder at et kreatur kan slagtes 
udenfor slagteri: 
- Nødslagtning ved akut tilskadekomst 
- Slagtning af vilde dyr 
- Gårdslagtninger 
- Hjemmeslagtninger 
 
Levende syn af disse dyr skal fra 1. januar foretages 
af en embedsdyrlæge ansat ved Fødevarestyrelsen.  
Ved de to første typer slagtning (nødslagtning samt 
vilde dyr) vil det fortsat være din praktiserende Dyr-
læger & Ko dyrlæge, som via en midlertidig ansæt-
telse hos FVST syner dyret og skriver attesten. Du vil 
dog fremover modtage en faktura fra Fødevaresty-
relsen på arbejdet. 
Ved gårdslagtninger skal det derimod være en em-
bedsdyrlæge, som er ansat ved det slagteri, som 
gårdslagtningen er tilknyttet, som skal udføre tilsy-
net med dyret inden slagtningen. 
Det er endnu uklart præcist, hvad prisen vil blive for 
en nødslagtning. Der forventes dog en afklaring i 
nærmeste fremtid.   


