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I dette nummer kan du læse om de nye regler omkring mastitis og nyt om sundhedsrådgivningsaftaler.

NYE REGLER FOR BEHANDLING AF YVERBETÆNDELSE
OG GOLDBEHANDLING
Der er sket en større revision af reglerne omkring behandling for yverbetændelse og brug af goldpenicillin.
De nye regler træder i kraft fra og med 1. juni 2021.
Bredspektret antibiotika forbydes til mastitis
Tidligere har det været lovligt at have en diagnose til
almindelige yverbetændelser med almindelig ”hvid”
penicillin og en diagnose til akutte yverbetændelse
med mistanke om E. Coli infektion. På sidstnævnte har
der ofte været anvendt bredspektret antibiotika i kroppen og i yveret - dette er ikke længere lovligt.
Alligevel behov for bredspektret antibiotika?
Vurderes der alligevel at være behov for at have en diagnose til yverbetændelser med bredspektret antibiotika vil det kræve 5 behandlinger indenfor 6 mdr. I alle
5 tilfælde skal det påvises af et særligt godkendt laboratorie at bakterierne er resistente overfor almindelig
hvid penicillin.
Krav om mælkeprøve ved alle behandlinger
Tidligere var der udelukkende krav om mælkeprøve
ved behandling med bredspektret antibiotika. Dette er
nu ændret til at der skal udtages prøve inden opstart af
alle behandlinger for mastitis. Prøven skal afleveres til
undersøgelse senest 7 dage efter udtagning. Herefter
har dyrlægen 7 dage til undersøgelse og indberetning
til Kvægdatabasen.
Ingen krav om mælkeprøve ved brug af goldpenicillin
Hidtil har brug af goldpenicillin krævet en forudgående
mælkeprøve (dyrkning eller PCR). Dette er nu ændret
til at koen blot skal have haft et celletal på over 200.000
ved to kontrolleringer. De skal være udtaget indenfor
de seneste 4 måneder, og der skal være min. 3 uger
mellem hver kontrol. Ønskes koen behandlet, selvom
hun ikke opfylder kravene, så kan der udtages en mælkeprøve – som hidtil.

En alternativ behandling af yverbetændelser
Forskning har vist, at flere yverbetændelser med fordel
kan behandles udelukkende ved brug af smertestillende
medicin. Denne behandling skal dog suppleres med hyppig udmalkning og evt. brug af oxytocin for at sikre optimal mælkenedlægning. Den hyppige udmalkning vil
sikre at der hele tiden sker en fortyndingseffekt.
Hvorvidt denne behandlingsmetode er relevant for dig
og din besætning vil vi anbefale, at du diskuterer med
din Dyrlæger & Ko dyrlæge.
NYT OM SUNDHEDSRÅDGIVNINGSAFTALER
De nuværende regler ændres, således at aftaler ikke
længere er på ejendomsniveau, men på besætningsniveau.
Dette har IKKE betydning for dig, som udelukkende ejer
én besætning med ét besætningsnummer. Derimod har
det betydning for dig, som har ejendomme med mere
end én besætning og for dig, som har ejendomme med
mere end én besætning og forskellige ejere af besætningerne.
Vi anbefaler på det kraftigste, at du inden den 14. juni
får en snak med din besætningsdyrlæge om hvorvidt
denne nye ordning har betydning for dig, og i givet fald
hvordan aftalerne fremover skal være.

