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Kapacitet til  
LVK’s laboratorium
n Fra 1. oktober er Birgitta 
Svensmark ansat på labo-
ratoriet i LVK, Landbrugets 
Veterinære Konsulenttjene-
ste, på laboratoriet. Birgitta 
Svensmark har gennem mange 
år været med til at opbygge og 
udbygge Seges’ Laboratorium 
i Kjellerup. Svinesygdomme 
har været hendes primære område, men de senere år 
er der også obduceret kalve og kvæg på laboratoriet. 
Birgitta Svensmark har en bred viden om alle typer af 
diagnostisk arbejde fra obduktioner, over blodprøve-
diagnostik og bakteriologi samt PCR (en genteknolo-
gisk metoder, der kan påvise infektioner, red.).

- Vi har længe haft et ønske om at udbygge LVK labo-
ratorieaktiviteterne og få akkrediteret nogle analyser. 
Vi er sikre på, at ansættelsen af Birgitta vil være med 
til at dette kan lykkes. Birgittas arbejdsopgaver bliver 
fra starten akkrediteringsarbejde på PCR, at medvirke 
i GUDP Laboratorieprojektet og dermed udvikling og 
afprøvning af PCR-test, obduktioner og almindeligt 
laboratoriearbejde, bakteriologiske undersøgelser m.v. 
sammen med laboranterne, lyder det fra LVK.

NAVNE

Slagteri frygtede svinepest 
n En mistanke om afrikansk svinepest afbrød midlerti-
digt produktionen på Danish Crown i Sæby tirsdag. Men 
prøverne var negative, skrev tv2nord i går.

Al udkørsel blev midlertidigt stoppet. Onsdag kunne 
produktionen fortsætte som normalt, efter at Føde-
varestyrelsen havde foretaget prøver, der viser, at der 
ikke er fare for svinepest. 

Mistanken om svinepest opstod på en af slagteri-
kæderne tirsdag, og produktionen blev midlertidigt 
stoppet, mens slagteriet blev rengjort. Siden har Føde-
varestyrelsen undersøgt prøver fra slagteriet for at se, 
om der kunne påvises svinepest.

Klokken 2 natten til onsdag kom resultatet: Prøverne 
var negative. 

Tirsdagens mistanke betød, at der blev slagtet lidt 
mindre end normalt på slagteriet i Sæby, og varer-
ne blev ikke kørt ud til kunderne, før mistanken var 
afblæst. 

- Vi tager altid disse mistanker alvorligt. Det er en 
hjørnesten i dansk fødevareproduktion, at det bliver ta-
get alvorligt, sagde pressechef for Danish Crown, Jens 
Hansen, ifølge tv-stationen.

Danish Crown i Sæby har 770 ansatte, som slagter 
cirka 48.000 svin om ugen.

SVIN

Belgisk eksport  
brudt sammen
n Efter at afrikansk svinepest blev fundet i vildsvin 
i Belgien, er den belgiske eksport af svineprodukter 
brudt fuldstændigt sammen. Som forventet har de  
asiatiske lande Kina, Japan og Sydkorea stoppet samt-
lige importer af belgisk svinekød med det samme.  
Desuden har de store slagterier som Vion i Holland 
eller Tönnies i Tyskland stoppet slagtning og forarbejd-
ning af belgiske slagtesvin. Smitterisikoen er simpelt-
hen for stor. Det betyder, at den belgiske svinebranche 
nu skal afsætte alle svineprodukter på hjemmemarke-
det – en udfordring med en selvforsyningsgrad på 240 
procent. Det oplyser Danske Svineproducenter.

New Holland viste  
muskler i marken

AF JOHN ANKERSEN

»Vi er gule, vi er blå, vi er ikke 
til at slå« – og nej, trods over-

skriften var det ikke det svenske 
fodboldlandshold, men derimod 
New Hollands traktorer med red-
skaber, der var på banen, da New 
Holland i Danmark, sammen med 
de tre forhandlere, Brovig Maskiner, 
MP Maskincenter og PN Maskiner, 
i går havde inviteret til markdemon-

stration i udkanten af Toftlund i 
Sydjylland. 

Foruden New Hollands brede 
traktorprogram var en række land-
brugsredskaber og maskiner repræ-
senteret og kunne opleves i aktion 
i marken. 

Blandt andet kunne man også 
se en af New Hollands egne plove 
i aktion. En plov, der sammen med 
andre og kommende blå plove fra 
New Holland samtidig er resultatet 

af helt nye landbrugsredskaber, der 
er blevet mulige for mærket efter 
købet af det tidligere DLG-ejede 
Kongskilde.

Ved markdemonstrationen kunne 
man også se en række andre redska-
ber og maskiner i aktion inden for 
både pløjning, såning og harvning. 
Ud over New Holland var det ma-
skiner og redskaber fra blandt andre 
Amazone, Kuhn og Kverneland

Desuden var der mulighed for at 
se et udsnit af New Hollands gule 
maskinprogram inden for grave-
maskiner og gummigeder.

john@landbrugnet.dk
telefon 76 60 30 44

Hele New Hollands traktorprogram, samt egne og 
andre mærker i markredskaber og maskiner var i 
aktion, da New Holland sammen med tre maskinfor-
retninger i går holdt markdemonstration ved Toft-
lund i det sønderjyske.

n New Hollands traktorprogram var rigt repræsenteret i forbindelse med markdemonstrationsdagen ved Toftlund. 
Fotos: John Ankersen

n New Holland er gået »all-in« på plove efter overtagelsen af det tidligere DLG-ejede Kongskilde.

n Flere mærker var repræ-
senteret ved markdemonstra-

tionen ved Toftlund. Ud over 
New Holland var det maskiner 
og redskaber fra blandt andre 

Amazone, Kuhn og Kverneland.


