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Dette nyhedsbrev står i smittebeskyttelsens tegn. Blandt andet hvorfor dyrskuer er en smittemæssige risiko,
3-ugers regel for salmonalle prøver og SEGES’ skilte om smittebeskyttelse.
Klar til sommerens dyrskuer
Det er helt grundlæggende en risiko at samle dyr fra
forskellige besætninger. Dette skyldes flere forhold.
Først og fremmest fordi dyrene, selv om de sunde og
fungerer normalt, kan være smittet med nogle smitsomme sygdomme. For eksempel kan dyrene være
smittet med B-streptokokker, Salmonella dublin,
Mycoplasma bovis, digital dermatitis, ringorm osv.
uden, at det er synligt for det blotte øje.
Det kan også være et problem, at dyrene har forskellig immunstatus. Dyrene kommer fra forskellige besætninger og har derfor hidtil i deres liv mødt forskellige sygdomsfremkaldende bakterier, virus og
parasitter. Når dyrene så møder smitstoffer fra andre besætninger, kan deres immunforsvar komme
på en prøve.
Til sidst er et dyrskue en potentiel stresfaktor for
kvæg. Dyrene kommer ud på transport og efterfølgende opstaldet i nye omgivelser og møder nye artsfæller og mennesker. Stres kan påvirke immunforsvaret i negativ retning. Et svækket immunforsvar
øger risikoen for sygdom.
Til trods for risikofaktorerne, vil vi fra Dyrlæger & Ko
alligevel gerne støtte op omkring landets dyrskuer.
Vi mener, at hvis man tager sine forholdsregler og i
øvrigt selvfølgelig overholder de gældende regler, så
kan deltagelse godt ske med forholdsvis lille risiko.
Ikke alt kan dog klares gennem regler og prøver. Der
ligger et stort ansvar hos den enkelte besætningsejer. Har man den mindste mistanke om sygdomsproblemer i egen besætningen eller har man for
nylig haft problemer, som ikke har kunnet forklares
bør man kraftigt overveje om deltagelse er det rigtige. Ikke kun for sin egen skyld – men også for alle de
andres skyld.
Uanset om du er aktiv udstiller eller ej, så vil vi hos
Dyrlæger & Ko gerne ønske alle vore kunder rigtig
god fornøjelse til sommerens dyrskuer!

Husk 3-ugers reglen ved Salmonella prøver
Når der udtages blodprøver for Salmonella dublin, skal
dyrene have opholdt sig i besætningen i mindst 3
uger. Det gælder alle typer af prøver og på alle typer
af bedrifter. Kravet trådte i kraft 1. januar 2019.
Skilte om smittebeskyttelse
SEGES har udarbejdet 3 skilte, som forklarer besøgende hvordan de skal forholde sig inden, under og
efter adgang til en besætning. Skiltene kan printes
direkte fra landbrugsinfo. Gå ind under kvæg, sundhed
og dyrevelfærd og vælg smittebeskyttelse. Se under
artikler, eller i højre side af skærmbilledet.
Dyrlæger & Ko i medierne
Vi har løbende faglige artikler i fagblade som KVÆG,
Bovilogisk Tidsskrift og Kødkvæg.
Holder du ikke bladene, eller kunne du tænke dig at
gense en af artiklene, så findes de på Dyrlæger & Ko´s
website www.dyrlaegerogko.dk og på vores Facebook
profil www.facebook.com/dyrlaegerogko/

Nyt fra team kvæg
VIGTIGT - Fokus på medicin
Vi oplever, at der er stor fokus på medicin ved
kontrollerne i jeres besætninger.
I den sidste tid har der været mange kontroller
ved Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.
Fokuspunkterne er mange, men fælles for dem
alle er, at vi har oplevet der er øget intresse for
jeres opbevaring og håndtering af medicin.
For at hjælpe jer lidt på vej, har vi forsøgt at
gennemgå de vigtigste regler her.

Du skal registrere alle behandlinger når du
begynder også for parasitmidler,
Registreringerne skal indeholde oplysning om:
1. start- og slutdato for behandlingen
2. hvilke dyr der er behandlet (entydig
identifikation eller hvis det ikke er
muligt, antal, vægt og stinummer)
3. diagnose
4. navn på lægemiddel
5. dosis og indgivelsesmetode

Den ansvarlige for medicinering af dyr skal have
bestået medicinhåndteringskursus eller opfylde
kravet om undtagelse herfor (se nyhedsbrev fra
februar). Hvis aktuelt - have bevis for at måtte
behandle mælkefeber og/eller tilbageholdt efterbyrd.

Alle behandlinger skal registres, ikke kun dem
der er besætningsdiagnose på. Optegnelserne
er din dokumentation, de skal være læselige og
opbevares samlet, overskueligt og i datoorden.

Medicin skal opbevares hygiejnisk, utilgængeligt
for uvedkommende og i overensstemmelse med
de af producenten angivne retningslinjer.
Receptpligtige lægemidler som er fra dyrlægen
eller apoteket, må kun opbevares af dig, og kun
dine dyr må behandles. Medicin der er udløbet i
dato eller har været anbrudt i længere tid, skal
kasseres.
Medicin udlveret af dyrlægen må maksimalt
opbevares i besætningen i 5 dage, det gælder
også for medicin til besætningsdiagnoser.
For økologer er der en stramning af denne regel
der betyder, at medicinen kun må opbevares i
besætningen i den periode behandlingen er i
gang. Dvs. en eventuel medicinrest skal kasseres
umiddelbart efter sidste behandling.
Dyrlægen skal lave en anvisning ved udlevering/receptskrivning, som skal opbevares i 5 år.
Anvisningen er en brugsanvisning og beskriver
bl.a, hvilket/hvilke dyr medicinen skal bruges til,
tilbageholdelsestiden, hvordan og hvor meget
medicin der skal gives. Anvisningen beskriver
også præcis, hvor mange dage dyrene skal behandles. En anvisning kan også være en besætningsdiagnose, hvor samme instrukser er angivet. Du skal altid følge anvisningen, dette er et
punkt der er meget stor fokus på ved kontrollerne.

Der er krav om eletronisk registering af medicinforbrug (i DMS) for landmænd med én af
følgende aftaler: Samdrift uanset bedriftstatus,
modul 1- eller 2 med ordineringsperiode

uden fastsat øvre tidsgrænse.
For disse er det yderligere et krav, at registeringen foretages samme dag som behandlingen
påbegyndes.
I ovennævnte besætninger skal medicinlageret
i DMS altid stemme overens med det fysiske
lager på bedriften. Derfor er det vigitgt at tjekke jævnligt, specielt efter et dyrlægebesøg,
hvor der er udleveret eller lavet en recept på
medicin. De elektroniske programmer taler
ikke altid sammen og fejl kan opstå. Selvom du
som landmand er uforskyldt i fejlen, er det dit
ansvar at opdage det, og få fejlen udbedret
med det samme.
I øvrige besætninger kan registreringerne foregå på papir. Her skal der tilgengæld laves medicinoptælling og reordinering løbende ved
rådgivningsbesøgene.
Du kan læse mere her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/
Hvis du har spørgsmål til håndtering, registering, medicinregnskab mm. så spørg endelig!
Vi vil meget gerne hjælpe dig til at gøre det
rigtigt.

