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Svinedyrlægerne 

Sund fornuft!

Effektivitet

Økonomi
Helhed

Balance
Viden

Faglighed

Dyrevelfærd
LøsningerForståelse

Mening
Innovation

Sikkerhed

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Er du interesseret i at vide mere? 

Så ring til os, eller klik ind på www.lvk.dk.

”Jeg havde brug for nye øjne til min besætning. Jeg var 
også bevidst om, at jeg havde brug for en mere kontant 
besked og anvisning fra min dyrlæge. Det får jeg nu, og 
det giver mig mod og støtter min vedholdenhed for at 
løse de problemer der opstår i besætningen.

”Det er altid muligt at få fat i en dyrlæge. Ringer man 
er de meget serviceminded, og hjælper med at finde en 
løsning på det problem jeg ringer om.

”Det er ikke bare nemt, men også trygt at vide at
besøgsrapporter, anvisningsskemaer og egenkontrol-
program ligger tilgængelig elektronisk.

”Jeg får mærkbar bedre rådgivning.., og har hævet 
produktiviteten på nogle områder i stalden med 20-25%.

”LVK Svinedyrlægerne har en mere proffesionel tilgang 
til vores situation som svineproducenter. Det er helt 
klart en fordel med den store organisation.

”Jeg får flere grise pr. årsso. Ganske enkelt.

”De er klart konkurrencedygtige på prisen, og jeg op-
lever at de bruger mange kræfter på at løse vores pro-
blemer.

Kunden har jo altid ret...

LVK Svinedyrlægerne arbejder for at sikre sunde 
dyr, og en sund økonomi for svineproducenterne.  
Med andre ord: Vi er til for din skyld, og har som for-
nemste opgave at komme med løsningsforslag til de 
forskellige problemstillinger, der opstår i din besæt-
ning. I LVK er vi pt 23 specialiserede svinedyrlæger. 
Det betyder, at du har et stærkt fagligt netværk der 
står parat til at hjælpe.
LVK svinedyrlægerne udvikler sig hele tiden, og har 
det seneste år haft en pæn tilgang af nye kunder.  
Vi har spurgt nogle af vores nye kunder hvad de 
mener om os.


