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CORONA-SITUATIONEN 
RYK følger fortsat retningslinjerne fra myndighederne. Driften af ydelseskontrollen går for-
nuftigt.  
 
Med afstand, hygiejne og sund fornuft vil vi medvirke til at mindske spredningen af corona-
virus.    
 
BESKED VIA SMS/E-MAIL OG DMS AKTUELT VED YDELSESKONTROL   
Når din kontrolassistent afhenter mælkeprøver og indlæser mælkedata finder DMS syste-

met direkte hvilke dyr, som der ”formentlig” mangler indberetning af ny kælvning eller ind-
gang til besætningen, som vil forsinke kørsel af kontrollen. Disse dyr vises i DMS Daglig 
overblik under Aktuelt. Klik på linjen og du kommer direkte videre til indberetningsmenuen i 
DMS. 
 
Besked vedr. ydelseskontrol og manglende indberetning sendes til dig som SMS og/eller E-
mail. Kontakt dit RYK kontor hvis beskedmodtagere skal ændres. 
 
SUPPLERENDE TEST 
Supplerende test er betegnelsen for paratuberkulose-, salmonella-, PCR- og drægtigheds-
test. Se tabel 1. 
 
Tabel 1. Udviklingen i antal supplerende test gennem 5 år (antal x 1.000).  

Type 2015 2016 2017 2018 2019 

Paratuberkulose 436 401 374 331 309 

Salmonella 60 63 46 66 70 

PCR 82 94 96 99 106 

Drægtighed 150 165 173 186 193 

 
Fordelen ved de supplerende test er, at de tages i den samme mælkeprøve, som anvendes 
i ydelseskontrollen. Resultatet vil typisk foreligge efter 3-4 dage eller en dag længere end 
ydelseskontrolresultaterne. 
 

Hvis du/I vil udnytte jeres mælkeprøver til mere end blot traditionel ydelseskontrol, må I 
gerne ringe til RYK-kontoret for at få flere informationer. Salmonellla er særligt relevant 
nogle steder.  
 
MEDARBEJDER-NYT 
Kontrolassistent Søren Nielsen, Mors er gået på pension efter 31 år som kontrolassistent. 
Han har virket på Mors og de seneste år også på det nordlige Salling. RYK vil gerne takke 
Søren for en enestående indsats, gennem alle årene, til gavn for hans landmænd.  
 
Ny kontrolassistent er Louise Thomsen, 26 år og uddannet jordbrugsteknolog. Velkommen 
til Louise. Vi håber på et godt og langt samarbejde.   
 
Rokaden har medført en kredsregulering på Mors, Sydthy og syd om Limfjorden ved Struer 
og Vinderup.  
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