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Svinepest i Rumænien 

Svinepesten breder sig fortsat. De Rumænske veterinærmyndigheder har 

den 11. juni 2018 meddelt EU kommissionen, at der er fundet afrikansk 

svinepest i fire mindre svinehold i byerne Salceni og Ceatalchioi i regio-

nen Tulcea, som er den østligste del af Rumænien, tæt ved grænsen til 

Ukraine. Ud over  at være konstateret i regionen Tulcea, findes ASF lige-

ledes i regionen Satu Mare. Her er sygdommen både fundet i vildsvin og 

i tamsvin. Husk at få fortalt jeres ansatte, hvor vigtigt det er at karantæ-

netider og forholdsregler overholdes. 

 

 

 

 

 

Har du husket at gennemgå egenkontrolskemaet 

Egenkontrol er fortsat en del af Danish Produktstandard. Den skal sikre at 

alle producenter opretholder den samme høje standard. Derfor skal man 

mindst en gang årligt gennemgå denne, og krydse af i det egenkontrolskema, 

som kan findes på Seges hjemmeside. I 2017 overgik ansvaret for egenkon-

trol fra dyrlægerne til producenterne. Det er derfor den besætningsansvarli-

ges ansvar, at denne gennemgås. Svinedyrlægerne i LVK er selvfølgelig be-

hjælpelige med de spørgsmål, der måtte være. 
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Har danske klimagrise mavesår 

Ja! I en ny Seges undersøgelse blev 10 smågrisebesætninger, som anvendte indkøbt foder med fin partikel-

størrelse undersøgt. 1/3 af de 200 undersøgte grise havde maveforandringer i form af sår eller ar, hvoraf 

hovedparten havde små sår. LVK svinedyrlægerne ser dagligt mavesår i landets klimastaldene i mere eller 

mindre grad. Der indledes en generel gennemgang af stalden med fokus på management, foderskift, virus, 

formalingsgrad etc. ved øget forekomst af mavesår.  Typisk er mavesårsudbrud en kombination af flere 

faktorer. Som brandslukning ved mavesårsudbrud er groft foder oftest med god effekt. Bemærk at besæt-

ning A i nedenstående skema er eneste besætning, som fodrer med ekspandat.   

 

 

Kilde: Seges notat nr. 1812 

 

Med venlig hilsen 

 


