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Nyt ansigt i LVK 

Fra 1 marts 2018 kan I møde 

svinedyrlæge Christian Chri-

stoffersen i LVK. Christian har 

arbejdet 1½ år i smådyrsprak-

sis, men har siden 2014 arbejdet 

som svinedyrlæge for SvineVet 

i Haderslev. Både før, under og 

efter studiet har Christian haft 

stor interesse for svineproduktion, og brænder for 

at løse producenternes problemer på staldgangen. 

Christian er en del af LVK team syd, men skal 

også hjælpe i øst og nord. 
 

Status på lokalbedøvelse før kastration 

Siden 1 jan. 2018 har det været lovligt for danske 

svineproducenter at lokalbedøve pattegrise før ka-

stration. Seges har udmeldt at lokalbedøvelse før 

kastration vil blive et krav i Danish Produktstan-

dart. Dette krav vil træde i kraft pr. 1 jan. 2019 

hvor det forventes at alle pattegrise er lokalbedø-

vet før kastration.  
 

Svinedyrlægerne i LVK er nu klar med de lov-

pligtige kurser 

LVK svinedyrlæ-

gerne er nu klar med 

det lovpligtige kur-

sus i lokalbedøvelse 

før kastration. Kur-

set er af 2 timers va-

righed og dækker 

den teoretiske del af kurset. Den praktiske del af 

kurset vil blive afhold indenfor 35 dage (efter af-

holdelsen af den teoretiske del) i jeres besætnin-

ger af en af LVK’s svinedyrlæger. Det forventes 

at der skal afsættes 15-30 min. til praktisk under-

visning pr. kursist. Dette vil komme i tillæg til det 

planlagte rådgivningsbesøg. 

Lokalbedøv dine pattegrise som en af de første 

og spar penge 

Svinedyrlægerne i LVK ser gerne at medlem-

merne kommer på kursus så hurtigt som muligt. 

De første kurser bliver derfor udbudt til 400 kr. 

ex. moms pr. kursist. Efter 1 juli forventes en lille 

prisstigning på kurset.  

 

Følgende kurser udbydes nu:  

LVK, Hobro, 10 april, dansk: 12.00 – 14.00 og 

engelsk: 15.00-17.00. 

LandboNord, Brønderslev, 18 april, dansk: 12.00-

14.00 og engelsk: 15.00-17.00. 

Agerskov Kro, Agerskov, 25 april dansk: 12.00-

14.00, engelsk: 15.00 – 17.00. 

Aulum Fritidscenter, 2 maj dansk: 12.00 – 14.00 

og engelsk: 15.00-17.00. 

Bornholms Landbrug, Aakirkeby, 14 maj dansk: 

12.00 -14 .00 og engelsk:15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKST, Sorø, 23 maj dansk: 12.00-14.00 og en-

gelsk: 15.00 – 17.00. 

 

Vi sørger for en let forplejning. 

mailto:lvk@lvk.dk
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LVK tilbyder også kursus i besætningen!  

Såfremt man øn-

sker den teoretiske 

del afholdt i stal-

den, kan dette selv-

følgelig tilbydes, og 

man skal regne med 

1 ½ times teoretisk 

undervisning. Dette 

kræver at besætningen kan tilbyde en projektor el-

ler skærm med HDMI adgang.  

 

Får lockout og strejke betydning for grisene?  

Fødevarestyrelsens kødkontrol er friholdt fra en 

lockout for at undgå, at eksporten bliver ramt. 

Men arbejdstagerne har til gengæld varslet 

strejke, og derfor vil der ikke blive udført kontrol-

ler, med mindre parterne kan blive enige om at 

holde området ude af konflikten. Strejken er vars-

let til 4 april men kan udsættes to gange af 14 

dage. LVK svinedyrlægerne anbefaler, at man  

nøje følger processen, og øger slagtninger og salg 

af svin i en så usikker periode.  

 

Svampetoksiner er stadig en udfordring 

LVK svinedyrlæ-

gerne har i den se-

neste tid set syg-

dom hos svin som 

følge af forgift-

ning med skim-

melsvampstoksi-

ner. Foderstoffer 

og fodringskonsulenter oplyser at problemerne 

ikke er værre end normalt. LVK svinedyrlægerne 

anbefaler dog stadig, at alle der køber færdigfoder 

sikre sig plomberede læsseprøver ved hver leve-

ring. Læsseprøverne skaber grundlag for en efter 

 

 

 

 

sporing, hvis der skulle opstå mistanke om skim-

melsvampsforgiftning. Hjemmeblanderne skal 

ved mistanke få analyseret kornet, så foderrecep-

ten kan ændres her efter. Vi anbefaler dog stadig, 

at toksinbinder blot tilsættes i anbefalet dosis ved 

mistanke for at se effekten, og dermed spare ud-

gifterne til analyser og konsulentbistand.  

 

Med venlig hilsen 

 

LVK Svinedyrlægerne Øst  
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