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LVK sikrer dine ansatte kendskab til smittebeskyttelse! 

I LVK har vi, i tilknytning til medicinhåndteringskurset, lavet en gennem-

gang af hele vores danske system, som bør give en god indsigt i generel 

smittebeskyttelse, SPF- og karantæneregler, anmeldepligtige sygdomme og 

zoonoser. Dette tiltag sker grundet en undersøgelse som viser, at viden om 

dette er meget sparsom blandt de ansatte. LVK Svinedyrlægerne håber, at 

dette tiltag vil sikre, at de ansatte forstår risikoen ved især afrikansk svine-

pest, som stadig er faretruende tæt på den tyske grænse. Sæt tid af til det og vi gennemgår det på et råd-

givningsbesøg.  

 

Tag et SVINE-godt foto og styrk erhvervet 

Årets svinekongres bliver grundet Covid19 noget anderledes og mere online 

baseret. Vi får desværre ikke muligheden for at se jer alle, og derfor vil vi i år 

prøve noget nyt i stedet. LVK Svinedyrlægerne ser hver dag glade og sunde 

grise og mennesker. Alt for mange gange bliver dette dejlige erhverv udskam-

met i pressen, og de gode historier drukner. Vi håber derfor, I vil hjælpe os 

med at vise erhvervet fra sin bedste side. Husk at et billede siger mere end 

1000 ord. Billedet samt fotografens navn skal sendes til lvk@lvk.dk  

https://www.lvk.dk/svinekongres 

 

Bliv klog på PRRS med LVK 

Siden PRRS udbruddet på ornestation Horsens har PRRS håndtering været 

heftigt debatteret. LVK Svinedyrlægerne oplever at mange producenter bliver 

forvirret og skræmte, da emnet typisk tager en meget akademisk drejning. 

Derfor har LVK svinedyrlæger i samarbejde med to landboforeninger valgt at 

afholde et informationsmøde om PRRS d.09.09.2020 kl.16-18. Mødet vil 

blive afholdt fysisk og streames samtidig som webinar. Tilmelding skal ske 

senest d.07.09.2020 til Karina Thomsen på tlf. 96241882 eller mail 

kth@landbonord.dk. https://www.lvk.dk/svin/tilmeld/kom-til-prrs-informati-

onsmoede-med-lvk-landbonord-og-svinexperten/ 
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Varmen var hård ved søerne 

Høsten var for de fleste god og nem i år. Næsten 14 dage med op 

til 30 grader gjorde det dog ikke nemt for søerne i staldene. I år 

har LVK Svinedyrlægerne set flere søer med varmestress samt 

dødsfald heraf. Især farestaldene har været ramte. En so har en 

komfort temperatur på 14-16 grader, og når en farestald kommer 

over 25 grader ses der typisk dovne søer, lange faringer, flere 

klemte og dødfødte. Desuden kan legen med vand give fugtige 

stier, som giver mere diarre og navlebrok. Trods det skal der sik-

res 4 l vand i minuttet. Vær altid beredt, varmen kan stadig komme 

tilbage i september, det ser ud til, at de varme somre og sensomre er kommet for at blive. 

 

Med venlig hilsen 
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