Nyhedsbrev
Robot arrangementer
Så snart Corona-begrænsningerne hæves vil vi gerne invitere interesserede med på en tur med fokus på
Robot-management. Vi udmelder en dato så snart vi
har mulighed for det.
Turen går til Ewald Kristensen i Nibe. Hvor der for et
år siden blev opsat 3 nye LELY-robotter. På turen vil
vi have fokus på fodring af den højt ydende ko og
afgræsning med robotter.
Klovensår
2021 er udnævnt til klovens år, og her vil Den Danske Dyrlægeforening og Faggruppe Kvæg løbende
sætte ekstra fokus på klovsundhed. Der er oprettet en informativ facebookside ”Klovens år 2021”, og der
bliver løbende lavet Youtube videoer som på dansk fortæller om forskellige klovlidelser og
behandlingsstrategier.
Hvis der er interesse for det, vil vi gerne stå for at arrangere en dag i klovens tegn, hvor vi sammen med
en klovekspert kan gennemgå basale teknikker i forbindelse med klovbeskæring og behandling. Tag
endelig fat I én af os, hvis dette kunne have Jeres interesse. Vi vil derudover rigtig gerne samarbejde mere
på tværs med eksempelvis Jeres klovbeskærere, så klovsundheden kan optimeres ude i Jeres
besætninger.
Husk det er et gældende krav, at der i hver malkekvægsbesætning er en behandlingsfacilitet til at løfte
bagben.
Dyrlæger
Sophie stopper desværre som dyrlæge hos os pr. 1. marts, da hun har fået tilbudt et job i
Fødevarestyrelsen som hun ikke kunne sige nej til. Vi ønsker Sophie alt det bedste fremover og takker for
3 gode år med hende.
Vi glæder os til, at Anne-Marie vender tilbage fra barsel, hun starter fuldtid fra 1. juni og en enkelt dag om
ugen fra 1. april. Indtil da er det planen, at Camilla og Freja holder skansen – Der kommer således ikke
flere nye ansigter til som det ser ud lige nu
Tak for Jeres støtte i denne tid med mange forandringer, det sætter vi meget pris på.

Vagtsamarbejde
Vi har nu kørt vagtsamarbejde med Ans siden oktober 2020. Vi ved, at flere fortsat er bekymrede for om
dette kommer til at påvirke Jer. Dette har vi naturligvis tage til os og har derfor fortsat en bagvagt på
Djursland, hvis behov for akutbesøg opstår.
Vi er fortsat glade for vores vagtsamarbejde, som vi mener er af høj kvægfaglig kvalitet. Husk I altid er
velkomne til at henvende Jer direkte til os, hvis I har nogle spørgsmål eller betænkeligheder.
Medicin
Husk at lægemidler, der ikke er anvist/genordineret bliver betegnet som affald/ulovligt opbevaret
medicin. Fødevarestyrelsen informerer derfor om, at det skal opbevares adskilt fra den øvrige medicin,
så der ikke er risiko for at det bliver anvendt indtil det er sendt til destruktion. Ulovligt opbevaret
medicin kan ifølge Fødevarestyrelsen udløse et støttetræk.
Generelt set skal medicin ifølge Dyreejerbekendtgørelsen
opbevares under rene og ordentlige forhold. Ved et eventuelt
besøg fra Fødevarestyrelsen vil der især blive lagt vægt på, om
landmanden kan præsentere en høj hygiejnestandard og
procedure for at køleskab og medicinkasser jævnligt
gennemgås. En sådan landmand vil ifølge kontrolinstansen
blive bedømt mildere. Hvis medicinen når at overskride
holdbarhedsdatoen kan det ifølge Fødevarestyrelsen
diskuteres, om der er belæg for at opretholde
besætningsdiagnosen. Så husk for Jeres egen skyld at holde
styr på køleskabet og medicinkasserne.
Ifølge Arlagården skal medicinen være i et aflåst skab, hvis den
opbevares på steder, hvor der håndteres mælk eller dyr.

