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LVK´s Årsmøde 2020 afholdes d. 6/2-2020 på Nordjyllands Landbrugsskole i Lund-

bæk ved Nibe. 

 
 

 

Ny regler om bad og støvmaske 

Der er kommet nye regler som har til formål at forebygge spredningen 

af husdyr-MRSA. Fra 1 januar 2020 skal P2-støvmasker, som dækker 

næse og mund, kunne forefindes i alle besætninger med en sundheds-

rådgivningsaftale. Maskerne er tiltænkt besøgende, som opholder sig i 

stalden kortvarigt. For eksempel håndværkere og rådgivere. Ansatte i 

svineproduktionen skal fra 1 juli 2020 gå i bad efter arbejdsdagens ophør. Loven kræver 

at badefaciliteter er opsat i stalden inden 1 juli 2020. LVK Svinedyrlægerne støtter op 

om mulighed for bad efter end arbejdsdag, men finder det forkert at et bad ikke kan 

foretages i stuehuset.  

 

Gratis smittebeskyttelses kursus 

Seges udbyder nu et letforståeligt digital kursus, som gennemgår hvad man skal gøre for at nedsætte risi-

koen at få sygdomme ind i stalden. Blandt andet med illustration af, hvad man må og ikke må, når man har 

været ude at rejse. Og hvordan man sikrer korrekt indgang i stalden. Men Afrikansk svinepest kun 20 km 

fra den tyske grænse til Polen så anbefaler LVK svinedyrlægerne at man giver de ansatte tid til at gennemgå 

kurset. 

 

https://www.seges.dk/akademi/onlinekurser/grise 

 

Er du i tvivl om hvor dine tomme medicinflasker skal hen? 

Nogle steder i landet er det muligt at aflevere medicinflasker på genbrugsstationerne. Har 

man ikke denne mulighed er det gennem kommunen eller affaldshåndteringen at der kan 

rekvireres spande/poser til medicinrester. Desuden er det også her man får beholderne til 

kanyler og skalpeller. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seges.dk/akademi/onlinekurser/grise
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Krav om tilbageholdelsestid 

Ved salg eller overdragelse af fødevareproducerende dyr, der er omfattet af en tilbagehol-

delsestid, skal sælger levere information til køber om, at dyret er omfattet af en tilbagehol-

delsestid, samt hvornår tilbageholdelsen som minimum udløber. Formålet hermed er at 

sikre, at dyret ikke sendes til slagtning, og at der ikke leveres produkter fra dyret til hu-

mankonsum, inden tilbageholdelsestiden er udløbet. Sælger skal levere denne information 

for hver enkelt sending eller batch af dyr, som overdrages eller sælges. Ved salg af flere 

dyr kan sælger enten vælge at oplyse tilbageholdelsestiden for hvert enkelt dyr såfremt 

dyrene er individuelt mærkede eller oplyse en samlet tilbageholdelsestid for dyrene. Ved 

oplysning af en samlet tilbageholdelsestid for dyrene er det den tilbageholdelsestid, der udløber sidst, som 

skal oplyses. LVK svinedyrlægerne har udarbejdet en skabelon som kan findes på LandmandsWeb. 
 

 

LVK på NutriFair 

15.-16. januar står LVK klar på Danmarks specialiserede landbrugsmesse ”NutriFair”. Kom og mød os! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

LVK Svinedyrlægerne Syd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


