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Nyhedsbrev Januar 2018 
LVK Svinedyrlægerne Øst 
 

Så blev det januar og vi håber, at I alle er kommet godt 

ind i det nye år. 

Med det nye år er der også allerede nogle nye ændrin-

ger, der er trådt i kraft – bl.a. krav om hygiejnekursus 

til alle medarbejdere i landbruget, der arbejder med 

svin, samt nye regler for årlig godkendelse i SPF-syste-

met. 

 

Nye årlige SPF-regodkendelsesplaner 

SPF lancerer i starten af 2018 et nyt årligt regodken-

delses-system. 

Det går ud på, at dyrlægen én gang årligt skal god-

kende besætningen ud fra et spørgeskema, som udfyl-

des via SPF´s hjemmeside.  

Spørgeskemaet omhandler hvert år et generelt punkt 

vedrørende smittebeskyttelse og så er der desuden 

hvert år nogle udvalgte emner. I 2018 er det forrum-

met samt foder og strøelse, der er ekstra fokus på. 

Spørgeskemaet udfyldes i samarbejde mellem besæt-

ningsejer og dyrlæge (i forbindelse med et almindeligt 

rådgivningsbesøg). Herefter kan besætningen så god-

kendes, hvis alt er som det skal være. Hvis der er fejl 

eller mangler kan besætningen godkendes betinget og 

så skal det efterfølgende dokumenteres, at forholdene 

er bragt i orden. Ellers får besætningen betinget sta-

tus.  

Den årlige regodkendelse er lige så vigtig som de år-

lige statusblodprøver og godkendelsen er således en 

forudsætning for, at man kan beholde sin SPF-status.  

Både dyrlæge og besætningsejer får besked, når det er 

ved at være tid til regodkendelse – ligesom når der 

skal tages statusblodprøver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus i lokalbedøvelse før kastration 

Vi nævnte i sidste nyhedsbrev, at det nu er muligt at få 

tilladelse til at lokalbedøve grise før kastration.  

Hvis du eller dine ansatte er interesseret i at komme 

på kursus, så ring til Mette Gade tlf 2171 5286 for yder-

ligere oplysninger eller tilmeld jer til kontoret på 

lvk@lvk.dk eller 9852 0044. Der er mulighed for un-

dervisning hjemme på gården hos jer selv, så I ikke be-

høver tage en ekstra dag ud af kalenderen. 

 

Ingen Leptospirose-vaccine i øjeblikket 

Produktionen af Izova Lepto 3 er desværre helt op-

hørt. Farrowsure, som tidligere har været brugt, kan 

heller ikke skaffes mere. Der arbejdes på at finde en 

alternativ leptospirose-vaccine snarest muligt og I hø-

rer nærmere, så snart vi ved mere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiejne-kursus  

Husk, at du kan tage kurset på Statens Serum Insti-

tuts hjemmeside: https://www.ssi.dk/hygiejnekursus 

hvis du ikke allerede er én af de landmænd, der har 

fået det gjort 😊  

Kurset er obligatorisk for alle, der arbejder med 

grise og det skal være gennemført inden udgangen af 

1. kvartal, det vil sige senest 1. april.  

Så husk at få det taget inden der snart bliver 

travlhed i marken igen. 

 

Øremærker til puljegrise: 

 

Godt råd fra en landmand, der indkøber puljegrise:

Vær omhyggelig med at sætte øremærker i. Sæt ikke øre-

mærkerne i basis af øret. Det giver elefantører. I kanten 

af øret er heller ikke godt. Så bliver de rykket af og grisen 

får grimme sår. Sæt dem i stedet midt i øret. 

Månedens succes-historie 

En af vores dygtige kunder, som i forvejen har høj 

kuldstørrelse (over 19 levendefødte) har for nylig 

slået personlig rekord i besætningen med 38 leven-

defødte og 3 døde – vel at mærke hos én so!  

Grisene var af fin størrelse og kvalitet – I kan se 

nogle af dem på billedet herunder. 

Har I oplevet noget lignende!? Vi har ikke…. 
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