Nyhedsbrev Svinepraksis.dk sept. 2017
Kontrol i slagtesvinebesætninger!
Fødevarestyrelsen = FVST vil i september, oktober og november 2017 besøge 250 slagtesvine –
besætninger – kampagnen hedder:
”Ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin - Kontrolkampagne 2017”.
Jeg vil i det følgende ridse det vigtigste op:
( se den fulde tekst fra FVST ved at bruge linket nederst i nyhedsbrevet )
Formålet med kontrollen er at undersøge, om de gældende regler bliver overholdt af både landmand og dyrlæge.
( hvis der bliver fundet fejl hos landmanden, vil FVST-kontrollen senere besøge dyrlægen, der er ansvarlig for den
givne besætning ).
A. Følges dyrlægens anvisninger mht diagnose, medicin og dosis heraf, samt antal dages behandling.
B. Korrekt opbevaring af antibiotika = AB ( skal være i et aflukke ).
C. Korrekt registrering af forbrugt medicin:
1. Mindst dato for behandlingens start- og slutdato.
2. Hvilke dyr ( staldafsnit/sektion/sti eller nærmere identifikation, hvis muligt ) – hvor mange – deres vægt ( husk
at angive vægt for alle dyrene ved flokbehandling )
3. Diagnose, hvilket medicin og hvordan er det indgivet: SC = under huden, IM = i musklerne eller O = i foder eller
drikkevand.
Vær opmærksom på at kontrollanten måske ønsker, at du viser, hvordan du kommer frem til den daglige mængde
af medicin, der skal bruges ved flokbehandling af en given sektion, opblanding og indstilling af medicinblanderen.

Ring hvis der er spørgsmål, så de kan blive afklaret inden kontrollen kommer.
Det anbefales kraftigt at læse den fulde tekst fra FVST inden kontrollen, sådan at du ved, hvorfor kontrollanten nu
stiller det og det spørgsmål – brug nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Ansvarlig_brug_af_antibiotik
a_til_slagtesvin_Kontrolkampagne_2017.aspx
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