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LVK ønsker alle kunder og 

samarbejdspartnere 

en rigtig god påske.  

 

Kontrolkampagne 

- opfølgning  
Nogle af jer har allerede haft besøg af 

fødevarestyrelsen, der den 1. februar 

startede på deres kontrol kampagne med 

fokus på håndtering af medicin og syge køer. 

Selvom Covid19 har sat en stopper for de 

fleste aktiviteter, heriblandt kontroller, så 

opfordrer vi jer til, som altid, at være 

forberedt på kontrol.   

 

Det er især jeres certifikater til behandling af 

mælkefeber og efterbyrd, der bliver efterlyst. De vil 

se det fysiske certifikat og før det ligger i en mappe i 

jeres besætning, er det ikke tilladt at behandle køer 

med kalk eller børstav.  

Har du udført de nødvendige kurser og praktisk 

træning og kan ikke lige finde certifikatet kan det 

skaffes hos fødevarestyrelsen ved at skrive til 

følgende mail  15@fvst.dk og bede dem tilsende 

jeres autorisationspapirer.   

 

LVK lab 
 

Indsendelser i forbindelse med påsken  

 

Mælkeprøver:   

Mælkeprøver før påske skal være laboratoriet i hænde 

senest tirsdag d. 07. april 2020  

Mælkeprøver modtaget efter denne dato fryses og 

undersøges tirsdag d. 14. april 2020    

 

Gødningsprøver:   

Gødningsprøver før påske skal være laboratoriet i hænde 

senest mandag d. 6. april 2020 for at der er svar inden 

påske  

  

Gødningsprøver modtaget efter denne dato bliver først 

undersøgt efter påske 

 

Ved indsendelse af 

prøver må røde 

postkasser IKKE 

benyttes. Prøver skal 
indleveres i 

postbutik eller på 

posthus. Ved 

indsendelse af 

mange prøver kan 

GLS med fordel benyttes.   

 

Landet er lukket ned – Men 

LVK kvægdyrlægerne kører 

stadig. 
Corona virus epidemien har fået stor indflydelse på 

alles hverdag.  

I LVK vil vi gøre alt for at opretholde almindelig 

besøgshyppighed og service så godt som vi kan.  

 

Sammen kan vi via god håndhygiejne og almindelig 

sund fornuft holde Covid-19 spredning nede og 

forsyningskæden oppe.  
Giv gerne et varsel forud for besøg, hvis I har 

personer med influenzalignende symptomer på 

ejendommen. Så kan vi sammen tage vores 

forholdsregler. 
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