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I dette nyhedsbrev kan du læse om det nye veterinærforlig, vores nye LandmandsAPP og om dyrlæger
med specialviden i yversundhed og mælkekvalitet.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko
Nyt veterinærforlig vedtaget
Som de fleste nok har bemærket, så blev der for
nylig vedtaget et nyt veterinærforlig for perioden
2018 til 2021.
Det er et forlig, som vi i Dyrlæger & Ko hilser velkommen og ser frem til bliver implementeret.
De vigtigste punkter er følgende:
1. Afskaffelse af logbøgerne.
2. Afskaffelse af Rådgivningskategorier. Det
vil sige ingen ekstra dyrlægebesøg ved
gult kort eller ved overtrædelse af regler
for medicin eller dyrevelfærd.
3. Afskaffelse af autorisation til landmænd,
der selv ønsker at behandle for mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd. Krav om kursus er dog fortsat gældende.
4. Mere fokus på dyrevelfærd.
5. Mere fokus på antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens
Vær dog opmærksom på, at ingen af ændringer er
trådt i kraft endnu. Der kan gå op til 4 år, idet forligsperioden løber fra 2018 til 2021.
Udvikling af LandmandsApp til mobilen
I 2018 kommer Dyrlæger & Ko med gratis App til
din smartphone og tablet.
Med LandmandsAppen kan du nemt læse og godkende elektroniske recepter, rapporter og andre
lovpligtige dokumenter fra din dyrlæge.
Dyrlæger & Ko i medierne
I magasinet kvæg er der i december et interview af
Dyrlæger & Kos kædechef Dan Borup Jørgensen.
Heri kan du læse om Dans syn på fremtiden og
udviklingen indenfor samarbejdet mellem dyrlæger
og kvægrådgivere.
I december har vi endvidere en artikel i Kvæg om
kalvetjek og en artikel i Bovilogisk om malkerutiner
og hygiejne.
Alle artikler kan ses i fuld længde på vores Facebook profil og på www.dyrlaegerogko.dk

Dyrlæger med specialviden i yversundhed og
mælkekvalitet
Gennem de sidste godt 2 år har Den Danske
Dyrlægeforening, Københavns Universitet og
SEGES i fælleskab videreuddannet et hold danske kvægdyrlæger til specialister indenfor yversundhed og mælkekvalitet.
Ud af holdets 21 deltagere var hele 14 fra en
Dyrlæger & Ko praksis:
- Lars Dueholm og Lisbeth Hansen, Univet
- Peter Dahlgaard og Signe Elkjær Bach,
Ans Kvægpraksis
- Rita Fjellvik Djuve og Randi Worm, Ølgod
Dyrlæger
- Derk Vink, Nysted Dyreklinik
- Helle Slot, Dyrlægegruppen Thy
- Lau Ranch-Nielsen og Preben Bjerre,
Dyrlægerne Himmerland Kvæg
- Anne Mette Spanggaard Frandsen, Salling Skive Landdyrlæger
- Malene Budde, Trehøje Dyrlægerne
- Theun van der Veen, Vestfyns Dyrlæger
- Kurt Nørgaard, Kvægdyrlægerne Midt
Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om
muligheden for specialiseret rådgivning indenfor
yversundhed og mælkekvalitet, så tag kontakt til
din egen Dyrlæger & Ko besætningsdyrlæge,
som vil kunne formidle kontakten.

