
 
 
 
 

Velkommen til vores nye barselsvikar 
 

Start februar vil den nye barsel-vikar Jeanina starte.  

I starten vil hun køre rundt med de forskellige dyrlæger, 

så hun kan lære jer at kende, inden vi slipper hende løs.  

 

Hun skriver følgende om sig selv: 

Hej  

Mit navn er Jeanina Lunding Hechmann. Jeg er født og 

opvokset i Østjylland. Min fritid bruger jeg på jagt og 

hundetræning.  

Jeg har arbejdet med mælkeproduktion siden 2008 og i 

2012 dimitterede jeg som produktionsleder fra Dalum 

landbrugsskole. Efter 1 år som fodermester på en malke-

besætning, besluttede jeg at læse til dyrlæge. Kvægdyr-

læge har været målet gennem hele uddannelsen. Jeg 

syntes mælkeproduktion er vildt spændende, men glæ-

der mig mindst lige så meget til at komme ud til jer med 

kødkvæg, får og geder. Jeg har savnet køerne i min hver-

dag og ser meget frem til at møde jer alle ud på besæt-

ningerne. 
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Glædelige nyheder 
 

Det glæder os at kunne viderebringe at AK d. 

01/01/2022 har født en dejlig dreng. Hele familien har 

det rigtig godt ����  

 

 Online nyhedsbrev 
 

Fra september af vil vores nuværende ny-

hedsbrev gå over til at være et online nyheds-

brev, sammen med nyhedsbrevet fra Dyrlæ-

ger & ko. Ønsker i fortsat at modtage vores 

nyhedsbrev, skal I derfor tilmelde jer til det 

nye abonnement. Dette kan gøres via link på 

vores hjemmeside, som kan findes øverst i 

højre hjørne, eller I kan spørge en af os dyrlæ-

ger om en flyer, som forklarer hvordan I skal 

tilmelde jer. Jer der har modtaget mapper for 

2022, har fået en flyer med info samtidig med 

mappen.  

 

Nye regler til Økologi 
 

Ved årsskiftet er det indtrådt nogle nye regler 

vedrørende tilbageholdelsestider hos økolo-

ger. De nye regler omhandler de veterinære 

midler som har 0 dages tilbageholdelsestid. 

Den økologiske tilbageholdelsestid vil frem-

over altid være 2 døgn. Dette gælder for alle 

veterinære midler og således også kalk og an-

tiparasitære midler. Er du økolog, skal du 

altså fremover altid holde mælken tilbage i 2 

døgn, selv om der på tilbageholdelsessedlen 

står 0 døgn.  

Denne regel gælder også når vi anvendes spi-

raler til behandling af cyster hos økologer. 

Her gælder tilbagehold på 2 dage fra den dag 

spiralen tages ud. Dvs. at mælken skal holdes 

tilbage mens koen har spiralen  

(7 dage) og holdes  

tilbage yderligere i 2 dage, efter  

den er udtaget. Dvs. 9 dage i alt. 

  

 Gratis abortundersøgelser får og ged 
 

Da der er en begrænset viden omkring infekti-

øse årsager til abort hos får og geder, er det 

fra januar af og resten af 2022 gratis at få un-

dersøgt aborter hos får og ged.  Kontakt os 

endelig hvis I er interesseret!  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

NYE REGLER FOR BRUG AF MEDICIN 

Her den 28. januar trådte en ny forordning i kraft. Kort 

fortalt går det ud på, at alt receptpligtig medicin nu 

SKAL anvendes i henhold til den markedsføringstilla-

delse, som produktet i sin tid blev godkendt til. Det vil 

sige, at produktet kun må bruges til de sygdomme, som 

det oprindeligt blev godkendt til. Dernæst skal det bru-

ges i præcis den dosis og det antal dage, som oprinde-

ligt anført på produktet.   

 

Hvad får det så af praktisk betydning? 

Uanset om du er konventionel eller økolog vil det med 

største sandsynlighed betyde ændringer i den måde du 

anvender medicin på. Reglerne er de samme for økolo-

ger og konventionelle, men i praksis vil det nok primært 

være økologerne og konventionelle bedrifter uden en 

sundhedsrådgivningsaftale, der vil opleve de største 

ændringer. 

 

Besætninger med modul 2-aftale 

For konventionelle besætninger med en modul 2 aftale 

vil alle besætningsdiagnoser skulle gennemgås nøje og 

der skal tjekkes at de stemmer overens med markeds-

føringstilladelsen på produkterne. Vi forventer, at det 

for de fleste vil betyde relativt få ændringer – og æn-

dringerne vil oftest være i form af lidt flere forskellige 

produkter i medicinskabet.  
 

Økologiske besætninger og besætninger uden aftale 

Hidtil har man som besætningsejer haft den frihed, at 

man selv kunne vælge hvor mange dage en ko skal be-

handles for en specifik sygdom. Denne valgfrihed er for 

en lang række produkter blevet indskrænket. For ek-

sempel skal de tuber, som anvendes i forbindelse med 

behandling for yverbetændelse anvendes i minimum 3 

dage og maksimum 5 dage.  

 

Hvad skal du foretage dig? 

Din Dyrlæger & Ko besætningsdyrlæge vil indenfor kort 

tid orientere dig yderligere om ovenstående. Sammen 

kan I lægge en behandlingsstrategi, som giver mening 

og værdi for din besætning og som samtidig opfylder 

de nye lovgivningsmæssige krav.  
 

Nyt fra Dyrlæger & Ko 
I dette nummer kan du læse om nye regler for brug af medicin, Salmonelle dublin udviklingen og Fødevarestyrel-

sens kontrolkampagne henover vinteren.  
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SALMONELLA DUBLIN: HVOR GODT ER DIN BEDRIFT 

BESKYTTET? 

For knap 2 år siden var andelen af smittede mælkeleve-

rende besætninger på 9 % - nu to år senere er vi på 11 

%. Det går således den forkerte vej. Fra Dyrlæger & Ko 

kan vi ikke understrege nok, hvor store konsekvenser 

det kan få at blive nysmittet med Salmonella dublin.  

Èn ting er de lavpraktiske forhold omkring øgede krav til 

diverse prøver, men langt værre er risikoen for syge 

kalve, nedsat mælkeydelse og andre afledte sygdoms-

mæssige problemer i besætninger, som bliver nysmittet.  
 

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være behjælpelig med 

at få lavet en grundig vurdering af smitterisikoen på din 

bedrift. Efterfølgende kan du prioritere dine smittebe-

skyttende foranstaltninger og dermed mindske risikoen 

for at få tabsvoldende sygdom ind i din besætning.  

 

KONTROLKAMPAGNE: UDEGÅENDE DYR  

Frem til og med marts kører Fødevarestyrelsen en kon-

trolkampagne med fokus på kødkvæg og særligt deres 

forhold hvis de er udegående på denne årstid. Det er 

både almindelige kødkvægsbesætninger og dyr som ind-

går i naturplejeprojekter som vil blive kontrolleret.  
 

Fokus i kontrollen vil være hvorvidt dyrene er fodret og 

passet, sikret mod vind og vejr samt at de har et pas-

sende tørt leje.  
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