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Eksport af dyr uden for EU…

Sommerferie

… så husk at eksportpapirerne
først må underskrives dagen før
transporten. Det kan altså godt
betale sig at snakke med vognmanden om hvornår de kommer og afhenter dyrene (fx ikke
en søndag, mandag eller dagen
efter en helligdag).

I juli og august er vi ”ramt af sommerferie”. Ring derfor i god tid hvis I gerne vil
have ordnet rutine opgaver som afhorning, studning og lignende. Og vær beredt
på, at der kan komme aflysninger med kort varsel, hvis vi i stedet må køre til et
akut sygt dyr. Vi håber, at I alle også får mulighed for at nyde det danske sommervejr uden for matriklen.
Vi kan overholde de tre solråd, men det kan vores husdyr ikke! Giv dem de bedste betingelser I kan i varmen. Mulighed for at søge skygge, eventuel overbrusning og rent drikkevand i rigelige let tilgængelige mængder

Eksport til et EU-land
… så kan du ringe til kontoret
og få tilsendt en baggrundserklæring, hvis vi har været ude
på din besætning indenfor de
sidste 35 dage.

Mælkeprøver afhentning
Nye regler trådte i kraft 1. juni. Dette betyder, at flere
gerne vil have afhentet akutte mælkeprøver på daglig basis.
Vi gør vores bedste for, at dette kan lade sig af gøre!
For at vi skal kunne afhente dem samme dag, skal vi have
besked inden kl. 08.
Dette må meget gerne ske på SMS til kontoret: 24786706
eller ved at I ringer det ind til hovednummeret 73709470
(dette nummer kan ikke modtage sms!).
Ring IKKE til jeres sædvanlige dyrlæge! Vi er mange som
har ferie hen over sommeren, og derved ikke kigger jævnligt på vores mobil.
Ved at vi afhenter mælkeprøverne samme dag som I udtager dem, kan vi som minimum give et foreløbigt svar dagen
efter, og derved målrette behandlingen. Fx kan I undgå eller afbryde behandling af coli YB med antibiotika og reducere tilbageholdt mælk

