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Nye Baggrundserklæringer

Ændringer i besætningsdiagnoser

Fra den 17. oktober skal du ikke længere ringe ind på
kontoret, når du gerne vil have en dyrlæges underskrift
på din baggrundserklæring.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/.../Baggrundserklaering...
I fremtiden UDFYLDER DU SELV baggrunderklæringen.
Men du skal huske at STREGE DET UD, SOM IKKE ER RELEVANT for det/de dyr der skal eksporteres!

Kirsten har været på barsel i en måneds tid, og fra i sidste uge holdte AK også med at arbejde.
Begge dyrlæger glæder sig til at få baby ud i god behold,
og ikke mindst til at se jer igen, når vi vender stærkt tilbage i august 2022!

I løbet af november er alle besætningsdiagnoser blevet gennemgået og lagt op på ny i DMS
(og inden længe også på LandmandsWeb for
jer der bruger dette).
Dette gør vi én gang årligt, bl.a. for at kunne
lægge de nyeste versioner i jeres mapper som
uddeles i løbet december.
I skal være opmærksom på, at formatet er
ændret mht. dosis: Hvor mange af jer som
standard, har haft fx 16 ml Metacam/Loxicom som smertestillende til behandling af fx
Klovbrandbyld. Vil der nu stå 1ml/40kg i
både jeres diagnoser og i DMS.
Vær opmærksom på dette, når I indberetter

Sparkekæder

Julefrokost i KvægMidt

Vi er blevet kæmpe fan af disse sparkekæder!

Fredag den 26. november lykkedes det os at
mødes alle 10 mand (+ næsten al påhæng), til
en hyggelig aften med god mad og vin.
Hvis Corona tillader det, så vil vi igen i år opfordre jer alle til at huske hyggen ude på besætningerne!

Kirsten og AK på barsel

Mange af jer har allerede oplevet, at vi bruger disse ved
løbedrejningsoperationer, kejsersnit og diverse andre
indgreb, hvor det er rart med arbejdsro uden risiko for at
få en over knæet. Af smittebeskyttelseshensyn opfordrer vi alle til at have et sådanne sæt liggende i besætningen, i stedet for at vi tager det med fra gård til gård. I
kan købe sættet hos os for 425 kr. ex moms.
Aldrig før har Kurt haft en timeglas-figur

Nyt fra Dyrlæger & Ko

NOVEMBER 2021

I dette nummer kan du læse om behandling for leverikter samt om Dyrlæger & Ko i 2022.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Da vi ikke udsender nyhedsbrev i december måned, vil
vi fra Dyrlæger & Ko allerede nu ønske alle vore kunder, samarbejdspartnere og leverandører en glædelig
jul og et godt nytår.
Coronafri 2022
I 2022 håber vi at kunne møde Jer alle til NutriFair i Fredericia den 19. – 21. januar, til Kvægkongres i Herning
den 28. februar – 1. marts, til Landsskue i Herning den
30. juni – 2. juli samt til diverse avlerårsmøder rundt
om i landet i sensommeren og efteråret 2022.
Udviklingen fortsætter
En helt centralt del af Dyrlæger & Ko’s DNA er faglig udvikling og vidensdeling. Det bliver det ved med at være
– også i 2022. Det betyder helt konkret, at vi VIL være
på forkant med udviklingen når det gælder vore dyrlægers faglige emner og kompetencer.
Målrettet rådgivning
For dig som kunde betyder det, helt praktisk, at uanset
hvilken udfordring eller ambitionsniveau du måtte
have for din bedrift, så kan din Dyrlæger & Ko dyrlæge
tilbyde den rådgivning, som du måtte ønske. Rådgivningen kan enten ske gennem din sædvanlige dyrlæge eller gennem en af dyrlægens kollegaer i Dyrlæger & Ko
netværket. Flere og flere kvægdyrlæger vælger i dag at
specialisere sig indenfor forskellige fagområder. I Dyrlæger & Ko har vi blandt andet dyrlæger, som har taget
efteruddannelse indenfor mælkekvalitet & yversundhed, klovsundhed, reproduktion, AMS rådgivning osv.
Dyrlæger & Ko 24-7
Nøjagtig som I er vant til, så fortsætter vi med at have
vagttjeneste 24 timer i døgnet – 7 dage om ugen. Vi
mener, at det fortsat er en del af det, at være kvægdyrlæge – selvfølgelig kommer dyrlægen – også selvom
klokken er 02 om natten og det sner 😊.
2022 i smittebeskyttelsens tegn
Vi støtter selvfølgelig op om det samarbejde, der er
etableret mellem Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer Kvæg, Viking og Boehringer Ingelheim om at sætte fokus på smittebeskyttelse i 2022.

LEVERIKTER
Hvis du har problemer med leverikter kan det være aktuelt at behandle potentielt smittede dyr henover nytåret. Behandling foretages ved oralbehandling af alle
dyr, som har afgræsset risikoarealer.
Hvordan undersøges for leverikter?
Leverikter er et problem, som kan opstå hos dyr, der er
på græs om sommeren. Diagnosen kan stilles enten ved
udtagning af gødningsprøver eller ved at overvåge slagtefund. Ved overvågning af slagtefund er det selvfølgelig
historiske data, da disse dyr jo ikke længere findes i besætningen. MEN, såfremt de samme græsarealer fortsat
anvendes, er der en overvejende stor sandsynlighed for,
at de levende dyr i besætningen også har leverikter.
Hvad betydning har det?
Det er meget vanskeligt at vurdere hvor stor en belastning, det er for det enkelte dyr, at være inficeret med
leverikter. Undersøgelser har dog vist, at det har en betydning. I sidste ende har det også betydning for mælkeproduktionen og koens holdbarhed.
Rådgivning om relevans og eventuel behandling for leverikter kan du få hos din Dyrlæger & Ko dyrlæge.

