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LVK Kvægdyrlægerne Nord
 

Fødevarestyrelsen indleder ny 

kontrolkampagne. 
Den 1. februar 2020 starter 

fødevarestyrelsen en ny kontrolkampagne 

med fokus på håndtering af syge køer og 

medicin. Kampagnen vil køre frem til 31. maj 

2020 og i alt besøge 120 kvægbesætninger 

rundt omkring i landet.  
 

Kampagnen vil kontrollere om der er helt 

styr på følgende punkter i besætningerne: 
 

- Bliver alle syge køer fundet ved de daglige 

tilsyn? Og efterfølgende får den rette 

behandling. (besætningsdiagnose, dyrlæge 

eller aflivet) 

- Opstalder I alle syge køer i henhold til 

deres behov? Opstaldes dyr i 

enkeltsygebokse? 

- følger I jeres besætningsdiagnoser?  

- Stemmer jeres medicinregnskab? 

- Får I registeret behandlinger i DMS eller 

lavet fyldestgørende lister afhængig af 

jeres aftale 

- Er personale der giver medicin, uddannet 

heri? 

- Bliver køer det har kælvningsfeber og 

tilbageholdt efterbyrd, behandlet ifølge 

reglerne? Bruger I jeres beslutningstræ?  

- Har personale autorisation til at behandle 

kælvningsfeber og efterbyrd? 

- Fører I optegnelse over døde køer, kalve 

og ungdyr?   

 

LVK Årsmøde 2020 

Torsdag den 6. februar afholder LVK 

Årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole i 

Nibe (Halkærvej 3, 9240 Nibe) 

 

Program: 

9.30: Ankomst, registrering og morgenmad 

10.00: LVKs årsmøde jf. vedtægterne 

12.00: Frokost 

13.00: indlæg v. Esben Lunde Larsen 

14:00: Faglige oplæg med bl.a. Kvægfagdyrlæge Erik 

Træholt, kvægdyrlæge Hans Jørgen Andersen og Ivan 

Damgaard fra Seges.  

17.00: foredrag v. Benedict Kjærgaard 

18.15: kør hjem sandwich  

 

Vel mødt til en spændende dag, se hele 

programmet og tilmeld her: 

https://www.lvk.dk/tilmeld/aarsmoede-2020/ 

 

Koen længe leve 
LVK lancerer nyt gratis værktøj, til at øge 

motivationen til at arbejde med holdbarhed i 

besætningen.  

 

Koen længe leve er et nyt projekt som har til formål at 

sætte fokus på at få jeres køer til at leve længere og 

dermed give et større bidrag til bundlinjen, samt at 

supplere den løbende sundhedsrådgivning.  

 

Læs mere om projektet her: 

https://www.lvk.dk/kvaeg/artikel/koen-laenge-

leve 
 

Tilmeld din besætning til nfj@lvk.dk. Oplys 

CHR, mailadresse og Facebook navn.   
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