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I dette nummer af Nyt fra Dyrlæger & Ko kan du læse om konceptet Advisory Boards samt om at blive klar til kontrol
fra myndighederne.
ADVISORY BOARD
Hvis ikke du kender til konceptet allerede, så læs videre
her.
Et advisory board er en gruppe af mennesker, som samles for at hjælpe med at løse en given udfordring, som
bedriften står overfor. Denne udfordring kan være alt
lige fra udfordringer med ”klovsundheden” til ”opfyldelse af de nye lovkrav til stalde”. Til forskel fra for eksempel gårdråd og lignende, så opløses et advisory
board, når den konkret udfordring eller det konkrete
problem er løst.
Hvem kan indgå i et advisory board
Et advisory board sammensættes af forskellige fagpersoner med hver deres faglige indgangsvinkel til at løse
den konkrete udfordring. I forbindelse med de nye lovkrav til staldindretning og tilpasning hertil kan det for
eksempel være en bygningskonsulent, en økonomirådgiver og en kvægdyrlæge.
Hvorfor inddrage en kvægdyrlæge
Din dyrlæge har et indgående kendskab til dine produktions-, sundheds- og reproduktionsdata samt et rigtig
godt kendskab til dit produktionsapparat og managementniveau. Dette har vi opnået gennem vores hyppige besøg og løbende udarbejdelse af besætningsrapporter, afvikling af velfærdsbesøg osv.
Ved at koble denne viden sammen med idéer og ønsker
til for eksempel nye rutiner for klovbeskæring eller udskiftning af sengebåse eller noget helt tredje, kan vi
give et realistisk bud på hvor stort et økonomisk potentiale, der ligger i at gennemføre de givne ændringer.
Interesseret i at vide mere?
I magasinet KVÆG i juli 2022 har Dyrlæger & Ko bragt
en artikel skrevet af Tobias Volhøj fra Vendsyssel Landdyrlæger, som omhandler emnet. Denne kan læses i sin
fulde længde på www.dyrlægerogko.dk. Du kan også få
mere information om advisory boards ved at kontakte
din lokale Dyrlæger & Ko dyrlægepraksis.

KLAR TIL KONTROL AF MEDICIN
Den seneste store kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen vedrørende brug af medicin afslørede desværre
store udfordringer. På blandt andet den baggrund har
man valgt igen at sætte fokus på emnet. Det forventes
derfor, at der i efteråret vil blive kontrolleret intensivt i
kvægbesætninger. Særligt med fokus på korrekt brug af
diagnoserne ”Mælkefeber” og ”Tilbageholdt efterbyrd”.
Meget kan gå galt
Der er rigtig meget, du som besætningsejer skal have
styr på, hvis du ønsker at have medicin på din bedrift.
Har du for eksempel styr på følgende:
Ø Hvem må behandle for hvilke diagnoser?
Ø Har alle relevante medarbejdere de nødvendige
kurser i dels medicinhåndtering samt i behandling
af mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd?
Ø Opbevarer I medicin korrekt? Noget skal på køl, andet skal stå ved stuetemperatur.
Ø Har I udelukkende medicin på bedriften, som stadig
er indenfor holdbarhedsdatoen, og som er koblet
op på en gældende besætningsdiagnose?
Ø Er evt. rester fra udlevering til enkeltdyr eller rester
fra behandling ifm. parasitter kasseret?
Ø Kender du indholdet i beslutningstræerne til alle diagnoser, og kan du fremvise dem ifm. kontrol?
Ø Kan du fremvise alle nødvendige beviser og dokumenter ifm. kontrol (ved du, hvor de er)?
MEN, det behøver ikke gå galt – diskutér tingene igennem med din besætningsdyrlæge – så du er klar!

