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Aktuelt – Nye regler 
Ved årsskiftet trådte en del nye regler i kraft, de 

vigtigste for dig og din besætning er:  
- Reglerne vedrørende kælvningsfeber, er blevet 

ændret så besætningsdiagnosen for 

kælvningsfeber kun omfatter behandling af 

2. kalvs- eller ældre køer.  

- Rådgivningskategorierne er bortfaldet 

hvilket betyder at du ikke kan pålægges ekstra 

besøg, når fx gulkort grænsen overskrides. 

- Salmonella: fødevarestyrelsen kan, pålægge din 

besætningen ekstra besøg af uvildig dyrlæge, 

på egen regning. Dette gøres hvis det skønnes at 

der ikke arbejdes aktivt for at blive salmonellafri. 

Alle dine ejendomme med CHR betragtes 

som en enhed. Der tages derfor ikke højde for 

samdrift i forbindelse med salmonella. 

Slagtekalvebesætninger har nu samme status 

som mælkekvægsbesætninger i forhold til at få 

Salmonellabesøg af fødevarestyrelsen.   

Overholder du indberetningsfriser?  
Bliver tidsfrister for indberetning af hændelser ikke 

overholdt, kan det ved besøg fra fødevarestyrelsen, 

betragtes som brud på kryds uoverensstemmelses 

krav.   

 

Transportegnet? 

I løbet af 2018 har vi oplevet en stramning af 

vurderingen af hvad der er transportegnet til 

slagtning fra slagteri/fødevarestyrelsens side, og 

det har betydet at mange vognmænd er blevet 

politianmeldt. Dette har resulteret i at 

vognmænd ikke tør tage et dyr med hvis de er 

det mindste i tvivl. Selvfølgelig skal der tages 

hensyn til dyrevelfærd, men vi føler at det er ved 

at tage overhånd. Nødslagtning løser ikke 

problemet med transportegnethed idet reglerne 

forlanger at det skal være akut opståede skader. 

Så er der muligheden for at besætningsdyrlægen 

laver en skånetransport erklæring og så skal det 

vurderes om det er dyrevelfærdsmæssigt 

forsvarligt at transportere dyret til slagtning i 

separeret rum evt. med strøelse.  

I LVK kvægdyrlægerne mener vi der mangler en 

umiddelbar forståelse for at kronisk afhelede og 

halte køer som af dyrevelfærds- og 

ressourcemæssige grunde bør kunne slagtes 

enten som nødslagtning eller en ”velfærds 

skånetransport slagtning”.  

Vi vil gerne sætte fokus på dette og derfor hvis 

du har eksempler eller andet input hertil så skriv 

en mail til Chefdyrlæge Kenneth Krogh på 

kek@lvk.dk eller ring på 20230885. 

 

LVK Årsmøde 2019.  

Du kan stadig nå at tilmelde dig årsmødet 2019. 

årsmødet 2019 afholdes på Landbrug skolen 

Sjælland på torsdag den 7. februar. Følg link for 

tilmelding:  

https://www.lvk.dk/tilmeld/aarsmoede-2019/ 

Indberetningsfrister 

 
- Kælvning, slagtning, aflivning og død:  

7 dage 

- Behandlinger:  

De behandlinger der indberettes i 

DMS, skal indberettes samme dag 

som behandlingen opstartes.  

Dette er især vigtig når du 

indberetter i DMS. 
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