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 Svinefagdyrlæge 
Bettina Jensen 
Mobil: 21715295 

Mail: bj@lvk.dk 

Svinefagdyrlæge 
Charlotte Johannessen 
Mobil: 21715298 

Mail: cj@lvk.dk 

 

  

 

 

 

Svinedyrlæge 
Kristian Krogh  

Mobil: 21715281 
Mail: kkh@lvk.dk 

 

 

Svinefagdyrlæge 
Teamleder 

Tage Rødbro 
Mobil: 30994624 
Mail: tr@lvk.dk 

  
Svinedyrlæge 
Annette B. Bech 

Mobil: 21715287 
Mail: ab@lvk.dk 

 

Svinefagdyrlæge 
Kjetil Johansen 
Mobil: 21689175 
Mail: kj@lvk.dk 

 

 

 
Svinedyrlæge 

Christian Christoffersen 
Mobil: 21715302 
Mail: cc@lvk.dk 

 

Fokus på flokbehandling af smågrise  

Fødevarestyrelsen besøger i perioden 1. maj til 31. oktober 2019 

200 svinebesætninger med smågriseproduktion og ca. 50 tilknyt-

tede besætningsdyrlæger. 

Kontrolbesøgene skal se på, om landmændene følger dyrlægens an-

visninger, registrerer anvendelsen, samt opbevarer, opblander og 

tildeler lægemidler til flokbehandling, korrekt. Der ses på, om flok-

behandling udføres af uddannet personale og om landmanden er 

bekendt med handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling. 

Efter kontrolbesøgene i besætningerne udføres en administrativ kontrol af besætningsdyrlægerne. Der ses 

på, om dyrlægens ordinering af flokbehandling sker på et validt diagnostisk grundlag, og om dyrlægen 

anviser landmanden, hvordan og hvornår flokbehandling skal udføres. Der ses på om dyrlægen laver 

handlingsplaner til reduktion af flokbehandling og følger op på disse. Kampagnen skal også afdække i 

hvilket omfang der foretages resistensbestemmelser i smågrisebesætninger. 

 

Har du styr på vandtrykket til sommer  

SEGES har vis at det gennemsnitlige vandfor-

brug for søer i diegivningsperioden lå på hhv. 

27,7 liter/dag/so (inkl. drikkevand og vand til 

vådfoder) i en vådfoderbesætning og 26,6 li-

ter/dag/so i tørfoderbesætningen. I begge be-

sætninger blev der set en forøgelse af det gennemsnitlige vandforbrug hos søerne i laktationsperioden i 

takt med, at søerne producerer mere mælk og har et øget foderoptag. Det største vandforbrug lå i dagti-

merne – især omkring fodringstidspunkterne. I sommerperioden, hvor det var varmt og afhængig af, hvor 

i diegivningsperioden soen var, lå det daglige vandforbrug mellem 40 og 55 liter/dag/so.  

 

Husk hygiejnen 

LVK svinedyrlægerne oplever at flere medlemmer giver tilbagemeldinger 

om stigning i antallet af skæreknuder efter implementering af lokalbedø-

velse samt ekstra blødning efter kastration. Som gennemgået ved lokalbedø-

velseskurset skal hygiejnen være i høj prioritet, når et ekstra element lægges 

på en operation. I Danmark forventes det, at der vil blive lagt ca. 30 millio-

ner lokalbedøvelser på svin i 2019, og det forventes at øget infektion er 

uundgåeligt. LVK dyrlægerne hjælper gerne med at gennemgå procedurerne 

igen, nu hvor alle er ved at være kommet godt i gang. 

 

 

 


