
 

 

 

 

 

Nye krav til eksportcertifikat 
 

Fra nytår indtræder der nye krav om dokumentation for 

ydelsen inden man kan få udstedt et eksportcertifikat. 

Konkret betyder dette, at man kun kan få et eksportcer-

tifikat, hvis der er dokumentation fra ydelseskontrol. 

Kvier skal således være født i en ydelseskontrolleret be-

sætning, og køer skal både være født i, og malke i en 

ydelseskontrolleret besætning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Kontrolkampagne 2022  

 

Hold af amme- og kødkvæg 
 

I januar-marts 2022 holder Fødevarestyrelsen en kon-

trolkampagne, som omhandler hold af kødkvæg i vinter-

perioden. Formålet med kampagnen er at sikre, at dy-

rene bliver passet og fodret efter gældende lovgivning. 

Et af fokusområderne er, hvorvidt dyrene bliver beskyt-

tet mod vejr- og vindforhold, samt sikres et passende 

tørt leje.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er lovkrav om et 

årligt velfærdsbesøg af dyrlægen hos alle, som holder 

dyr både hobby- og erhvervsmæssigt.  

Vi har gentagne gange oplevet, at fødevarestyrelsen vil 

se dokumentation for det årlige dyrlægetilsyn, og vi til-

byder derfor at komme ud for at lave dette tilsyn.  

 

Halthed og klovsundhed 
 

Fødevarestyrelsen afholder kontrolkampagne angående 

halthed og klovsundhed i malkekvægsbesætninger sep-

tember - november 2022. Formålet er at øge fokus på 

forebyggelse samt behandling af klov- og  

lemmelidelser hos malkekvæg.  
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Gode nyheder 
 

Vi kan med stor glæde viderebringe at Kirsten 

den 29. november, fik bragt en fin pige til ver-

den! Hele familien har det rigtig godt       

Heste registreres i CHR-registeret 
 

Fremadrettet skal hestehold registreres i CHR-

registret. Hvis ejendommen i forvejen har et 

CHR-nummer, så skal der indregistreres et he-

stehold. Hestene skal registreres med chip-

nummer, og der kommer ligeledes krav om 

registrering af flytning af heste.  

Yderligere info kan findes via nedenstående 

link: https://www.landbrugsinfo.dk/pub-

lic/4/c/c/handelsforhold_hesthold_registre-

res_chr  

 

Hjælp os, så vi kan hjælpe jer 
 

I takt med at AK og Kirsten er gået på barsel, 

har vi fået mere travlt i hverdagene. Vi vil al-

tid gerne yde den bedst mulige assistance og 

gerne rettidigt. Derfor er det særligt vigtig at 

besøg ringes ind mellem kl. 7.00-8.00, eller 

dagen forinden hvis muligt. På denne måde 

kan vi planlægge dagens forløb bedst muligt. 

Af samme årsag, kan vi desværre ikke garan-

tere at alle akut-besøg bliver nået inden kl. 

12, og det kan således godt blive eftermiddag 

inden dyrlægen kommer. Vi ringer gerne 20-

30 min før ankomst, så I ved, hvornår vi kom-

mer.  

Husk at der tillægges et akut-tillæg på 25 % 

ved besøg ringet ind efter kl. 8.00. 

Vi ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår!  
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