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Vejledning i øreskader og transporteg-

nethed 

 

Efter de problemer der har været med transport-

egnethed og den frustration der især opstod, da 

øresår pludselig blev et fokuspunkt, er der nu 

kommet en vejledning, der giver dig svar på, 

hvornår slagtesvin og smågrise med øreskader 

er egnet til transport, hvornår det vil være be-

tinget transport, og hvornår grisen ikke er egnet til transport. Vejledningen er vedhæftet på både dansk og 

engelsk. 

 

 

Opfølgning på genbehandlingerne 

 

Fødevarestyrelsen giver sig ikke, når det kommer til anvisninger, som giver 

mulighed for genbehandling af et dyr eller som suppleres af "udvidede anvis-

ninger", som indeholder beslutningstræer for, hvornår en landmand må gen-

behandle dyr. Behandlingsperioden skal være fast og må ikke indeholde mu-

lighed for genbehandling (gentagelse af den behandling, der er angivet i an-

visningen), da det ikke vil være en nøjagtig angivelse af behandlings-perio-

den. Beslutningstræer eller lignende, som beskriver forudsætninger for gen-

behandling er derfor ikke tilladt. Dette må heller ikke fremgå af andre doku-

menter, som dyrlægen udleverer til dyreejeren. Såfremt den besætningsan-

svarlige konstaterer, at en anvist behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt, 

og der er behov for yderligere behandling, så skal denne enten kontakte dyr-

lægen, som så har ansvaret for at tage stilling til det eventuelle videre behand-

lingsforløb,  alternativt kan grisen aflives uden tilkald af dyrlæge.  

 

 

De 10 brok bud 

 

Seges har udarbejdet 10 gode råd for at sænke forekomsten af navlebrok. LVK svinedyrlægerne støtter op 

om disse anbefalinger. De 10 bud findes som vedhæftet dokumenter på dansk og engelsk i denne mail. 

Visse af punkterne kan være genstand for diskussion, tal med din dyrlæge om det. Hvad der virker mod 

forekomsten af brok er forskellig fra besætningen til besætning, og billedet i den enkelte besætning har også 

tendens til at ændre sig. Tag derfor altid din LVK-dyrlæge med på råd, når navlebrok bliver et problem. Vi 

anbefaler altid klip af navlestreng, når den ER blevet tør. 

 

 


