
Nyhedsbrev juli/august 2019 
LVK Svinedyrlægerne Syd 

 

 

Svinefagdyrlæge 
 teamleder 

Ida Friis Overgaard 
Mobil: 21715288 
Mail: ifo@lvk.dk 

Svinefagdyrlæge 

Kristen Vandel  
Mobil: 28936066 
Mail: kvj@lvk.dk 

 

 

  
Dyrlæge 
Lars H. Andersen 

Mobil: 21715280 
Mail: lha@lvk.dk 

 

 
 

Svinefagdyrlæge 
Gorm Nybroe 

Mobil: 21715271 
Mail: gn@lvk.dk 

 

 
Dyrlæge 
Laura L. Jensen 

Mobil: 21715276 
Mail: llj@lvk.dk 

 

Dyrlæge 
Mette Gade 
Mobil: 21715286 

Mail: mg@lvk.dk 

 

  

Dyrlæge 
Christian Christoffersen 
Mobil: 21715302 

Mail: cc@lvk.dk 

 

 

 

Hatting ornestation smittet med PRRS 

I juli måned er Hatting Horsens konstateret smittet med PRRS, de berørte land-

mænd er blevet kontaktet af Hatting KS og LVK svinedyrlægerne anbefaler, 

at man kontakter besætningsdyrlægen, som selvfølgelig står klar i denne situ-

ation. Fra tidligere lignende situationer i Europa og forsøg vides det, at risikoen 

for PRRS-smitte gennem sæd er lav. Det kan dog ikke afvises, at der vil være 

nogle, der vil opleve PRRS som følge af sæden, da der er mange besætninger, 

der har fået tilført sæd fra Horsens i perioden, hvor Horsens har været smittet.  

 

Friskkornsforgiftning 

I de kommende måneder vil der, som hvert år, blive set flere dødsfald som følge af E-vitamin og Selen 

mangel pga. udfodring af endnu ikke lagerfast korn. LVK svinedyrlægerne oplever, at der allerede nu fodres 

med nyt korn. Husk derfor at niveauet af E-vitamin skal hæves i det nye korn. Der skal tilsættes E-vitamin 

i 2-3 måneder indtil kornet er lagerfast. Det anbefales, at der tilsættes 2 kg E-30.000 pr. tons foder foruden 

normen. Dette vil også være mængden at tilsætte til det sidste af 2018-høsten, hvis dette mistænkes for at 

være af ringere kvalitet. 

 

Status på Afrikansk svinepest i Europa 

I den sydlige del af Belgien kæmpes der fortsat hårdt for at stoppe spredningen af Afrikansk svinepest. Der 

er siden første smitte fundet ca. 500 døde vildsvin. De gule prikker på kortet repræsenterer døde vildsvin. 

Hegning omkring smittede vildsvin har stoppet udbredelsen i kombination med massiv nedskydning og 

fældefangst. Det vurderes at Belgien har en god chance for at få udryddet Afrikansk svinepest på lang sigt. 

 

 

Røde zoner: Belgien 

Blå zoner: Frankrig 

Lilla zoner: Luxembourg 

Grønne linjer: Hegn (på plads eller under opførelse) 

 

 

 

 

 

I Polen ser det desværre ud til det modsatte. Indtil første kvartal af 2017 havde Polen godt styr på pesten 

og antallet af nye sager var under 10 pr. måned. Lige siden er smitten eksploderet, og i år er antallet af døde 

vildsvin indtil nu på ca. 1500, og bare i juli måned er det bekræftet at 16 besætninger er smittet. I Rumænien 

og Bulgarien har sommermånederne også her bragt nye bølger af udbrud blandt vildsvin og besætninger. 

LVK svinedyrlægerne anbefaler, at man fastholder frygten for smitten, samt fokus på smittebeskyttelsen. 

Husk at især fødevarer fra smittede lande udgør en ekstrem høj risiko. 

 


