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Ses vi på svinekongressen? 

Kom og mød os på svinekongressen i Herning d. 23-24 oktober. Hvis I har 

lyst til at gøre os selskab ved vores bord til gallamiddagen, byder vi på vin 

og øvrige drikkevarer. Af hensyn til bordreservation bedes I tilmelde jer på 

mail lvk@lvk.dk eller tlf 98 52 00 44. 

 

Sidste chance for kursus i lokalbedøvelse af pattegrise i 2018 

Aulum fritidscenter, 7 november Dansk 12.00 – 14.00 og Engelsk 15.00-

17.00. Bornholms Landbrug, Aakirkeby, 13 november Dansk 12.00 -14 .00 og Engelsk fra 15.00 – 17.00. 

 

Er du rustet til det værste? 

SEGES Svineproduktion har lavet et gratis digitalt kursus på 

dansk, engelsk, russisk og rumænsk til medarbejdere i danske svi-

nebesætninger. Dette skal hjælpe med til at undgå at vi får smitte 

ind i Danmark. Første modul handler om smittebeskyttelse og ta-

ger ca. 10 min. Linket er vedhæftet i mailen. På billedet ses hvor-

dan Afrikansk svinepest breder sig gennem Europa.  

 

Fokus på influenza 

LVK svinedyrlægerne ople-

vede at dette års tørke minime-

rede influenza trykket i mange 

Besætninger. Det forventes derfor at flere symptomer på influenza vil 

komme tilbage, da influenza er næsten umuligt at fjerne fra besætningen. 

Typisk påvises influenza med næsesvaber. Efterfølgende strategier vil 

være forskellige fra besætning til besætning. Dog er det anbefalet at 

staldpersonalet vaccineres mod pandemiske influenza som kan smitte 

mellem mennesker og svin. Pandemisk influenza står for ca. hver 6 po-

sitive prøve indsendt fra danske besætninger. NB. Såfremt man er med i SPF systemet vil influenza symp-

tomer kunne give en betinget status for ”lungesyge”, da symptomerne ikke kan adskilles fra andre luftvejs-

lidelser som ondartet lungesyge, mykoplasmalungesyge og PRRS. 

 

Er det risiko for svinepest i foder fra Østeuropa? 

Seges har vurderet at importerede råvarer i form af majs, hvede, byg og 

andre kornsorter ikke udgør en smittekilde for Afrikansk Svinepest. Men 

man bør ikke importere hø, halm, ensilage, wrap, roer og frisk græs fra 

områder ramt af Afrikansk Svinepest samt områder i nærheden, uanset 

om brugen er til svin, kvæg, fjerkræ, heste, får, geder mv.  


