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Nyhedsbrev januar 2020 
LVK Kvægdyrlægerne Vest 
 

Salmonella stormøder 

LVK takker for et flot fremmøde til de 

afholdte stormøder omhandlende 

salmonella.  
 

LVKs salmonella stormøder blev afholdt 3 steder i 

Jylland, som optakt til den nye salmonella 

bekendtgørelse. Formålet med møderne var at 

belyse emnet salmonella, herunder bekæmpelse, 

diagnostik og smittebeskyttelse.  

Vi i LVK takker for den store interesse i forbindelse 

med stormøderne, og ser frem til i fællesskab med 

jer, vores kunder, at smøge ærmerne op og tage fat 
om problematikken.  

 

Her finder du link til oplæg fra 

stormøderne:  
https://www.lvk.dk/kvaeg/artikel/stormoede-om-

salmonella_1 

 

Salmonella ERFA hos LVK 

ERFA for driftsledere med fokus på salmonella, 

udbydes nu i grupper af 8 personer. I grupperne har 

du har mulighed for at sparre og udvikle sammen 

med andre driftsledere/ejere. Forløbet består af 3 

mødegange, hvor 3 besætninger vælges ud til besøg. 

Pris: 2000,- Tilmeld dig nu hos din besætnings-

dyrlæge. 

 

LVK tilbyder også at afholde medarbejdermøder 

på engelsk. Møderne afholdes, når der er 

tilstrækkeligt tilmeldte. Møderne har en varighed af 

2 timer med fokus på bl.a. intern smittebeskyttelse. 

Pris er 300 pr deltager. Tilmelding til din 
besætningsdyrlæge.      

 

Årsmøde 2020 

Kom til LVKs Årsmøde den 6. februar 

2020 på Nordjyllands landbrugsskole i Nibe.  

Læs mere og tilmeld dig her: 
https://www.lvk.dk/om-lvk/artikel/invitation-til-

aarsmoede-2020 

 

Ny salmonellabekendtgørelse  

Den 1. januar 2020 trådte en ny 

salmonella Dublin bekendtgørelse i 

kraft.   

Ændringerne har betydning for besætninger der er i 

status 2, der nu kan komme under offentligt tilsyn.  
 

- Vi forventer at alle niveau 2 besætninger 

kommer under offentligt tilsyn - besætningerne 

vil modtage et brev herom. 

 

- Offentligt tilsyn på niveau 2 ejendomme:        

Du skal oplyse alle besøgende om 

besætningsstatus.  

 

- Du kan forsat eksportere levende dyr, 

flytte dyr imellem dine ejendomme, og 

sende dyr til slagtning uden at 

fødevarestyrelsen skal give tilladelse. 

 

- Link til hele bekendtgørelsen:  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/149

4#id50e79c71-ed8f-4c85-95df-abea7445bcd0 
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Tabeloversigt over de forskellige 

salmonellaregler ved offentligt tilsyn 

Salmonellaniveau Niveau 2 

med OT 

Niveau 3 

med OT 
Alle der kommer i besætningen skal informeres om påbud om offentligt tilsyn X X 

Effektiv skadedyrsbekæmpelse skal iværksættes X X 

Hegn om græssende dyr - skal holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre 

besætninger 
X X 

Gebyr belagt særslagtning  X 

FVST skal give tilladelse hvis dyr eller produkter fra dyr flyttes fra 

ejendommen 
 X 

Gødning skal behandles efter FVST anvisninger  X  

FVST skal give tilladelse til fjernelse af gødning, redskaber, maskiner og lign.  X X 

Syge dyr holdes isoleret  X 

Dyr skal ved transport hentes sidst på ruten X X 

Dyrs opholdssteder, redskaber, maskiner og lign rengøres og desinficeres 

efter FVST anvisninger  
X X 

Der iværksættes smittebegrænsende tiltag ved gødningshåndtering og 

anvendelse af redskaber, der også benyttes i andre besætninger.  
X X 

Det er tilladt at flytte dyr, uden forudgående tilladelse fra FVST i forbindelse 

med følgende situationer: 

- imellem ejendomme der har samme ejer 

- til slagtning 

- flytning af levende kvæg til samhandelslande eller tredjelande  

- flytning til ejendom hvor der kun opholder sig kvæg fra den ejendom, som 

de tilførte dyr kommer fra 

- Dyr kan flyttes tilbage til oprindelsesbesætning fra samlesteder og 

karantænefaciliteter, selvom disse er i niveau 2. 

X  

 

Oplysning om tilbageholdelsestid ved salg af levende fødevareproducerende dyr. 

Det er nu muligt at sælge dyr med tilbageholdelsestid, hvis du, ved overdragelse oplyser 

tilbageholdelsestiden til køber. Ved salg af flere dyr kan du oplyse tilbageholdelsestid for hver enkelt dyr, 

hvis disse er mærket, eller oplyse en samlet tilbageholdelsestid for hele flokken. (den sidst udløbende 

tilbageholdelsestid) LVK har lavet en skabelon, som du kan bruge ved salg af dyr med 

tilbageholdelsestid. Skabelonen ligger på landmandsweb; i venstre side under Besætningsarkiv og 

derefter Erklæringer. 
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