Nyhedsbrev september 2019
LVK Svinedyrlægerne Syd

Status på PRRS fra ornestation Horsens
For produktionsbesætninger som har modtaget PRRS sæd fra Horsens er det fortsat
frivilligt, om de vil udtage 20 opklarende blodprøver. Hvis der er PRRS symptomer
i besætningen skal der selvfølgelig indføres en betinget status. Kort sagt så har SPF
Sundhedsstyringen valgt at opklaringen er en vurderingssag i den enkelte besætning.
Vi anbefaler dog at man i griseringen får afklaret, om der skal udtages prøver eller
ej. Det vil nemlig være forskelligt fra leverandør til modtager om opklaring ønskes, hvis der ikke er
symptomer. Kontakt Hatting KS for at undersøge om besætningen har fået inficeret sæd. LVK svinedyrlægerne oplever, at der fortsat er lidt forvirring omkring dette.
I LVK er der i august 5 besætninger som er faldet for PRRS formodentlig via sæd fra ornestation
Horsens. Grisene i disse besætninger har meget voldsomme symptomerne og høj dødelighed, og sygdommen spredes tilsyneladende meget hurtigt igennem besætningen. LVK svinedyrlægerne forventer
at det vil tage ca. 3-4 mdr. før vi kender det fulde omfang af antal ramte besætninger.
Kontakt din dyrlæge, hvis du har spørgsmål til, hvordan der skal handles i din besætning.
To kontrolkampagner i svinebesætninger fra 1. september 2019
Fødevarestyrelsen besøger 200 svinebesætninger i perioden 1. september til 30.
november 2019. Heriblandt både sobesætninger med salg af smågrise, slagtesvinsbesætninger og integrerede besætninger.
Kontrolbesøgene vil fokusere på reglerne vedr. halekupering, der gradvis er gennemført frem mod juli 2019 og reglerne vedrørende registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR. Følgende krav i reglerne om halebid og flytning af
svin vil blive kontrolleret:
• Skriftligt dokumentation for forekomst af halebid
• Risikovurdering og med tilhørende handlingsplan for halebid
• Dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis denne ikke kan
håndtere grise med hele haler
• Proceduren for om halekupering er korrekt. Herunder at maksimalt halvdelen af halen kuperes, når halekupering foretages.
• Antal svin i respektive aldersgrupper på besætningen
• Indberetning af svineflytninger
• Korrekt registrering af besætningstype
• Ophør af besætninger, der ikke længere har dyr
Ved kontrollen vil der også blive vejledt i App'en "Flytning af svin". Appen er udviklet som et brugervenligt værktøj, så landmænd nemt og hurtigt kan indberette,
når de har modtaget svin i deres besætning samt kan opdatere besætningsstørrelserne
med "antal dyr" i de forskellige dyregrupper.
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For at oprette dig som bruger af 'Flytning af svin' appen skal du være logget på Svineflyttedatabasen
og herefter gå til fanen 'Mobilbruger'. Sørg for, at du er logget på med det NemID, som er knyttet til
dine besætninger. Følg nedenstående link.
https://svineflyt.fvst.dk/flsv/faces/Home?_adf.ctrl-state=1bwsetl5v7_7
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