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Påske- Kvægposten 
Formanden har ordet. 
Ved Jens Philipsen 

 
Så er den nye bestyrelse kommet godt i gang med arbejdet oven på efterårets 
generalforsamlinger. Helle Slot er som suppleant ny i bestyrelsen, og vi glæder os til at drage nytte 
af Helles erfaringer og indsigt.  
Traditionen tro startede vi året med at holde et visionsmøde og stikke linjerne af for arbejdet i 
2018. Ændringerne i vedtægterne vil dog fremover betyde, at det nye bestyrelses år starter 
umiddelbart efter generalforsamlingerne og ikke som tidligere ved årsskiftet. 
 
På visionsmødet drøftede bestyrelsen visioner og mål for det kommende år. Overordnet ønsker 
bestyrelsen at give medlemmerne de bedst mulige vilkår for at arbejde fagligt og for at optimere 
indtjening.  
 
Bestyrelsens visioner og mål fra beretningen på GF 2017 blev reformuleret til følgende:  
 
Faggruppe Kvægs overordnede mål er: 
 

 At have fokus på at skabe de bedst mulige faglige og lovgivningsmæssige rammer for 
Faggruppe Kvægs medlemmer.  

 

 At dyrlægen sammen med landmanden, skal sætte dyret i centrum, og gøre en forskel for 
dyret og landmanden i de enkelte besætninger. 

 

 Kvægdyrlægen er en vigtig faglig medspiller i det moderne kvægbrug, og er helt central i 
arbejdet med at opnå den bedst mulige dyrevelfærd og dyresundhed. 

 

 At gøre dyrlægens administrative arbejde så effektivt og relevant som muligt. 
 

 At skabe et fælles fagligt forum for faggruppens medlemmer 
 

 At arbejdet i Faggruppen sker med størst mulig synlighed og involvering af 
medlemmerne. 
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Desuden ønsker bestyrelsen at fokusere på at fastholde medlemmerne. Det var også et ønske at 
favne alle faggruppens medlemmer, ikke kun medlemmer, der arbejder i kvægpraksis. Vi vil derfor 
i løbet af 2018 se på vores muligheder for at lave aktiviteter målrettet medlemmer uden for 
kvægpraksis. 
 

Pinlige skandaler. 
Året 2018 er startet med beretninger om 2 meget kedelige og beskæmmende episoder med 
praktiserende kvægdyrlæger som aktive deltagere.  
Det er mig en gåde, hvordan man kan opfatte sig selv som seriøs fagligt arbejdende kvægdyrlæge 
den ene dag, og så den næste medvirke til svindel og dokumentfalsk med salmonella prøver og 
dermed direkte modarbejde planerne om, at vi skal blive fri for salmonella dublin.  
Jeg er lige så uforstående overfor, hvordan kvægdyrlæger kan medvirke til systematisk ulovlig brug 
af Penovet til goldbehandling af køer samt omgåelse af kravet om bakteriologisk fund i 
mælkeprøver som forudsætning for en goldbehandling.  
 
Siden 2013 har vi i bestyrelsen italesat og sat fokus på ”Gør det selv kulturen” både hos landmænd 
og dyrlæger, og disse 2 hændelser i starten af i år viser med al tydelighed at problemet slet ikke er 
løst endnu. Der skal tydeligt en helt anden mentalitet til hos grupper af dyrlæger og landmænd før 
vi kommer i mål.  
Jeg vil derfor opfordre alle kvægdyrlæger til at se sig selv i spejlet, og så gå ud og rette op på 
tingene, hvis I kommer i besætninger, hvor der forekommer ting, der ikke tåler dagens lys. Brug 
den omtale, der har været i landbrugspressen, om de 2 hændelser som løftestang til at få bragt 
orden i jeres egne besætninger.  
Vi kan på den lange bane ikke holde til, at vores troværdighed i den grad bringes i tvivl. Vores 
anseelse som garant for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd over for forbrugere, politikkere, 
myndigheder m.fl. vil blegne betydeligt, hvis vi ikke selv får ryddet op i egne rækker. Der er også 
en reel risiko for, at man politisk vil sætte spørgsmålstegn ved, om dyrlæger og landmænd kan 
administrere de nuværende regler for anvendelse af antibiotika i kvægbesætninger. 
 

Veterinærforlig III 
Med et års forsinkelse kom det nye veterinærforlig i efteråret, og det trådte i kraft 1. januar 2018. 
I de kommende år skal de enkelte elementer så implementeres. MEN husk nu at INGEN af de i 
forliget nævnte elementer er trådt i kraft endnu.   
Flere har misforstået de ændringer, der kommer vedr. kursuskrav til landmænd for at kunne 
behandle for mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd. Landmænd SKAL stadig på kursus og det 
ændres ikke. Forskellen bliver en gang i forligsperioden, at FVST ikke længere vil udsende 
autorisationer, men at tilladelsen bliver givet, når landmanden har gyldigt kursusbeviser fra en 
dyrlæge for såvel den teoretiske som den praktiske del. 
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Dyrevelfærdsmærke til kvæg 
Faggruppe Kvæg og Faggruppe SSV har sammen med DDD’s hovedbestyrelse i efteråret 
udarbejdet et oplæg til et startsligt dyrevelfærdsmærke for kvægbesætninger. 
Vores oplæg er blevet taget godt i mod i FVST og hos landbruget. Det er vores mål, at vi sammen 
med erhvervet i løbet af 2018 kan finde frem til et fælles forslag, der så kan danne grundlag for 
yderligere drøftelser med andre interessenter og myndighederne. For os er det vigtigt, at et 
Statsligt Dyrevelfærdsmærke bliver rimeligt enkelt og at man opsætter krav til såvel de ressource 
basserede som de dyre basserede parametre, og på den måde også giver et billede af, hvordan 
dyrene trives i de givne fysiske rammer.   
 

Slagtning af drægtige kvæg – prævalens og årsager  
Ved Søren Saxmose Nielsen 

Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomskontrol, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, 

Københavns Universitet 

I 2017 blev der slagtet ca. 170-180,000 køer og ca. 63-66,000 kviekalve og kvier i Danmark. De 

fleste af disse var kønsmodne og kunne dermed være drægtige ved slagtning. For at sikre 

moderdyrets velfærd under transporten er det generelt ikke tilladt at sende dyr til slagtning i den 

seneste tiendedel af drægtigheden, og der er forbud mod at slagte drægtige produktionsdyr i 

samme periode. 

Hvorvidt fostret kan påvirkes negativt under drægtigheden er for nylig vurderet af EFSA, der 

konkluderede, at selvom fostret i sidste tredjedel af gestationen har anatomiske og 

neurofysiologiske strukturer, som betinger opfattelse af smerte, så har fostret sandsynligvis ikke 

neurofysiologiske mekanismer til bevidst at opfatte stimuli negativt (EFSA, 2017). Der var dog en 

vis usikkerhed forbundet med vurderingen. Det blev samtidig påpeget, at der kun i begrænset 

omfang foreligger data om prævalensen af, og årsager til, slagtning af drægtige dyr. Vi har derfor 

estimeret prævalensen og belyst årsager til slagtning af drægtige kvæg i Danmark.  

Første undersøgelse blev udført som et specialeprojekt, hvor 28% af 612 malkekøer blev fundet 

drægtige efter transrektal palpation udført af erfarne inseminører på et større dansk kvægslagteri i 

perioden 29. februar til 15. juni 2016 (Nielsen og Andersen, 2016).  Studiet inkluderede ikke kvier. 

Såfremt de 612 dyr anses at være repræsentative for malkekøer i Danmark i studieperioden, vil 

det sande estimat for prævalensen med høj sandsynlighed ligge i 95% konfidensintervallet 24-

32%. Af de 612 dyr blev 121 (20%) anslået at være i sidste 2/3 af drægtigheden, 35 (5,7%) i sidste 

1/3 af drægtigheden og 4 dyr (2,5%) i sidste 1/10 af drægtigheden.  

Nielsen og Andersen (2016) interviewede også 100 tilfældigt udvalgte malkekvægsproducenter, og 

53 angav at have sendt drægtige dyr til slagtning sidste gang, de slagtede. Sundhedsproblemer 
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blev angivet som årsagen for ca. 55% af de drægtige dyr, nedsat produktion var årsagen for ca. 

41% og høj alder for resten. 

I 2017 blev ovennævnte undersøgelser gentaget, dog med lidt ændrede foci og studiedesign. 

Indledningsvist blev der lavet en fosteraldersestimator (Krog, 2017), der kunne benyttes til at lave 

aldersestimation i forskellige stadier af gestationen uden nødvendigvis at være baseret på 

morfologiske træk, som ikke altid er velbeskrevne i litteraturen. Fire føtometriske variable blev 

anvendt som relativt objektive parametre, der kan kombineres til med rimelig høj sikkerhed at 

estimere alderen på kvægfostre. De fire parametre er: hovedbredde (hb, målt i mm.), 

hovedlængde (hl, målt i mm.), crown-rump-længde (crl, målt i cm.) og vægt (v, målt i kg.). Baseret 

på disse fire blev følgende estimatorer lavet for fostre af hhv. jersey- og ikke-jersey mødre: 

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑗𝑒𝑟 = 47.26 + 1.26 × ℎ𝑣 − 0.01 × ℎ𝑙 + 0.56 × 𝑐𝑟𝑙 + 477 × 𝑣 + 544 × 𝑣2 + 579 × 𝑣3 +

289 × 𝑣4 + 116 × 𝑣5  

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖𝑘𝑘𝑒−𝑗 = 34.39 + 0.38 × ℎ𝑣 + 0.47 × ℎ𝑙 + 0.78 × 𝑐𝑟𝑙 − 56.4 × 𝑣 + 40.6 × 𝑣2 + 3.4 × 𝑣3

− 5.2 × 𝑣4 − 2.6 × 𝑣5 

Estimatorerne blev brugt til mere præcist at prædiktere alderen af kvægfostre i den efterfølgende 

del af projektet, hvor fokus var på at estimere prævalensen i forskellige gestationsstadier, som var 

baseret på føtometriske data (hb, hl, crl og v). I perioden 16. til 19. oktober 2017 blev et dansk 

slagteri besøgt, og blandt 814 kvier og køer ældre end 353 dage (alderen for den yngste 

drægtighed) blev den overordnede prævalens estimeret til 23%. Blandt de 814 dyr var 16% mindst 

93 dage (1/3) inde i drægtigheden, 5% mindst 186 dage (2/3) og 3 (0,4%) var mindst 252 dage 

(9/10) inde i drægtigheden, baseret på estimater opnået med ovennævnte estimatorer. Disse var 

vurderet at kunne prædiktere alderen med ca. +/- 11 dage i 95% af de tilfælde, hvor fostreret var 

levende, ikke var en tvilling og i øvrigt ikke fremstod med pato-anatomiske forandringer. 

Forekomsten var ca. den samme i mælkeleverende og ikke-mælkeleverende besætninger, men i 

ikke-mælkeleverende besætninger var det specielt køer, der var drægtige (38%), mens der ikke 

synes at være forskel i prævalensen blandt køer og kvier i ikke-mælkeleverende besætninger. De 

mælkeleverende besætninger slagtede dog ikke mange kvier (14% af de slagtede dyr fra 

mælkeleverende besætninger), mens 58% af de slagtede hundyr var kvier i de ikke-

mælkeleverende besætninger.  

Driftslederne fra de besætninger, der slagtede drægtige dyr, blev kontaktet telefonisk inden for få 

dage efter slagtningen. De blev spurgt, om de var bekendt med, at dyrene var drægtige. I alt 

deltog 90% af de 102 besætningsejere, der havde sendt drægtige dyr til slagtning, i interviewet, og 

55 (90%) af driftslederne fra malkekvægsbesætningerne tilkendegav, at de vidste, at dyret havde 

været drægtigt, mens kun 20 (65%) af de øvrige driftsledere var klar over, at dyrene havde været 

drægtige. Blandt de dyr, der var drægtige >1/3 inde i drægtigheden, var udsætningen 

produktionsrelateret i 1/3 af tilfældene og sygdomsrelateret i 2/3 af dyrene fra 

malkekvægsbesætningerne. I de ikke-mælkeleverende besætninger var billedet anderledes, idet 
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2/3 af udsætningerne var produktionsrelaterede, 1/4 var sygdomsrelaterede og resten 

aldersrelaterede. Senere i gestationen blev sundhedsproblemer angivet som den primære årsag 

hos både mælkeleverende og ikke-mælkeleverende. 

Generelt set var det kun ganske få driftsledere, der var overraskede over, at deres dyr var 

drægtige. Dem, der ikke var bekendt med drægtigheden, men samtidig ikke overraskede, angav, at 

det jo var en naturlig konsekvens af, at handyr og hundyr gik sammen. Negative 

drægtighedsdiagnoser var gået forud for slagtning af ganske få andre dyr. Slagtning af drægtige 

dyr syntes at være et meget bevidst valg i de fleste situationer. Det blev ofte angivet at være et 

dilemma, at man ikke ønskede at sende drægtige dyr til slagtning, men at man samtidigt 

inseminerede, fordi 1) dyrene er en del af en produktion, hvor de forventes at blive et godt stykke 

tid endnu, men hvor uforudset sygdom eller tidligt lav mælkeydelse, der formodes at føre til 

sygdom (ketose) i efterfølgende laktation, kan føre til udsætning, eller 2) uro blandt dyrene er 

hyppig, hvis de er i brunst hver 3. uge, og dette kan medføre en række skader på dyrene. Flere 

udtrykte tilfredshed med de eksisterende regler, mens nogle godt kunne se reglerne opstrammet, 

således som det er sket i Tyskland i 2017, hvor man ikke længere må slagte drægtige dyr i den 

sidste tredjedel af drægtigheden. 

Begge de danske prævalensundersøgelser pegede på højere forekomst af drægtige kvæg i forhold 

til vurderingen fra EFSA for Europa generelt (EFSA, 2017), men ved sammenligning med tallene for 

sidste tredjedel af drægtigheden var tallene ikke væsentligt højere, specielt hvis der tages højde 

for manglende intern og ekstern validitet. På længere sigt kan anvendelse af de omtalte alders 

estimatorer måske vise sig at være gunstige for mere objektivt at kunne lave alder estimation af 

fostre, hvor der er diskussion af alderen i transportsager. For at metoden kan anvendes, kræves 

der dog standardiseret målinger for at de kan anvendes i praksis. 

Ovennævnte er korte uddrag af flere projekter, som endnu ikke er fuldt afrapporterede, og der 

kan derfor ske mindre justeringer i estimaterne, ligesom en generel kvalitetssikring vil blive udført 

i forbindelse med publikation af de resultater, som forventes publiceret fra 2017-undersøgelserne 

i løbet af de næste år. Undersøgelserne fra 2017 blev finansieret af Videncenter for Dyrevelfærd 

og blev delvist gennemført som specialeprojekter af Camilla Hessel Krog og Stine Ulrich Kjølsted 

under vejledning af Jørgen Agerholm og Søren Saxmose Nielsen, som begge ligeledes var vejledere 

for Kirstine Lindstrøm Nielsen og Ditte Boisen Andersen, der gennemførte 2016-undersøgelserne 

som specialeprojekter ved Københavns Universitet. 

Referencer kan rekvireres hvis det ønskes. 
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Branchekode for arbejdsmiljø i stordyrspraksis er under 
udarbejdelse. 
Ved Helle Slot, suppleant til bestyrelsen. 

Der arbejdes i øjeblikket på også at få udarbejdet en branchekode for arbejdsmiljø i stordyrspraksis i lighed 

med den som blev udarbejdet for nogle år side på familiedyrsområdet for nogle år siden.  

Hvis du været ude for et ulykkestilfælde eller et nærved ulykkestilfælde hører vi gerne fra dig. Særligt er vi 

interesserede i tidspunkter, hvor også arbejdstilsynet har været involveret. 

Vi hører tillige gerne fra dig, hvis du har eksempler på tidspunkter, hvor du har følt dig usikker (i højrisiko 

for at blive skadet). Måske fordi du er blevet presset af en presset af en kunde, kollega eller arbejdsgiver. 

Ved at få så mange input som muligt, kan vi få udarbejdet en så dækkende branchekode som muligt til gavn 

for arbejdssikkerheden. Uheld kan nok ikke undgås, men antallet skulle kunne reduceres. 

Skriv til mig på fru.slot@gmail.com eller ring på 20254027. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 

 

Den Danske Dyrlægeforenings Årsmøde 2018, 27-30 
September, Hotel Nyborg Strand 
Ved Lise Grønbæk, Bestyrelsesmedlem, Faggruppe Kvæg 

Som de fleste måske allerede er bekendt, afholdes årsmødet dette år som en fælles event for alle faggrupper 

samt veterinærsygeplejersker. Her bliver således en hel enestående mulighed for at møde gamle 

studiekammerater, tidligere kollegaer mm. Årsmødet vil for Faggruppe kvægs vedkommende indbefatte 

både medlemsmøde, generalforsamling og kvægkonference. De relevante dage for Faggruppe Kvæg er 27. 

og 28. september.  

Programmet for kvægkonference og medlemsmøde er endnu ikke helt fastlagt, men vi kan løfte en smule af 

sløret og afsløre, at det overordnede emne for kvægkonferencen bliver ”Precision Dairy Farming”. Kom og 

hør om forskellige teknologier til automatisk registrering af fysiologiske, adfærds- og produktionsindikatorer 

indenfor kvægområdet. Ikke mindst – bliv klogere på, hvordan du selv kan bruge dette i din hverdag som 

praktiserende dyrlæge.  

Det er vores håb, at rigtig mange medlemmer fra Faggruppe Kvæg, vil tilmelde sig arrangementet. Det 

forventes, at der på tværs af Faggrupper samt veterinærsygeplejersker vil blive tale om et arrangement med 

7-800 deltagere.  
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Vejledning om udlevering af smertelindring til 

efterbehandling af køer i økologiske besætninger: 
Ved Jonna Knudsen, dyrlæge, Team økologiadministration 

 

Behandling af syge dyr i økologisk husdyrproduktion, med veterinære lægemidler skal altid ske 

efter diagnose af en dyrlæge. Som hovedregel skal dyrlægen indlede behandlingen, og den 

økologiske landmand må kun efterbehandle efter dyrlægens anvisning. Behandlingsperioden og de 

specificerede dyr skal være angivet på lægemidlets emballage. 

 

For en økologisk landmand med SRA med tilvalgsmodul 1 betyder det, at en dyrlæge må udlevere 

eller ordinere lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage til den besætningsansvarliges 

efterbehandling af køer af en sygdom, som dyrlægen selv har indledt behandlingen af, på hvert 

enkelt dyr. 

Eksempelvis kan det nævnes at en halt ko, hvor dyrlægen beslutter at anvende et smertelindrende 

middel (NSAID) i behandlingen, kan der udleveres/ordineres smertelindring til efterbehandling i 

indtil 5 dage. Landmanden skal sørge for at notere alle behandlinger i sin medicinlogbog. 

 

Grundlag: 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion kapitel 32 samt bilag 5. (www. Lbst.dk) 

Rådets forordning (EF) NR. 834/2007, Artikel 14, stk. 1, litra e, nr. ii 

Kommisionens Forordning (EF) NR. 889/2008, Artikel 24, 75, 76 og 77. 

Jf. de generelle regler for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr bkg. 

nr. 1353 af 29. november 2017: § 17, stk. 1 og § 25.  

Brancheaftale:Forbud mod at landmanden selv foretager medicinsk efterbehandling med 

antibiotikaholdige veterinære lægemidler.   
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