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SALMONELLA-FOREBYGGELSE: RENE STØVLER OG RENT TØJ 
Forebyggelse af sygdomme handler ofte om hygiejne og sund fornuft. Netop nu er der fokus 
på salmonella-bekæmpelse. Jo mindre lort, jo mindre salmonella. Mange steder er der både 
støvler og tøj til rådighed ved f.eks. A-kontrol eller afhentning af udstyr.  
 
Vi må desværre konstatere, at det i enkelte tilfælde kniber med renligheden af både støvler 
og kitler/overtrækstøj til bla. kontrolassistenterne. Check gerne om det er rent hos Jer. Prøv 
evt. selv støvlerne.  

 
FAKTURAEN PR. 20-02-2020: KOMMENTARER 
”Kvægdatabasen, SEGES, 1. md” er opkrævet den 20.01.20 med 2,99 kr./ko/måned. Det 
skulle være 3,24 kr. På fakturaen pr. 20.02.20 er der en regulering på de manglende 0,25 
kr./ko/måned. 
 
KVÆGKONGRESSEN: INDLÆG OM FEDTSYRER OG VOMSUNDHED 
På kvægkongressen 24.-25. februar 2020 var der en session om de nye analyser vedr. fedt-
syrer. Er vommen velfungerende dannes der mange fedtsyrer. De betegnes ”de novo-fedt-
syrer”. Figur 1 viser niveauet for en besætning på ca. 400 køer i perioden 120-250 dage ef-
ter kælvning. Figuren er et uddrag af udskriften ”Mælkeanalyse, Ydelseskontrol” i DMS. 
 

 
Figur 1.  De novo-fedtsyre-niveauet 120-250 dage efter kælvning. Det måles i gram pr. 
100 gram fedt. Besætning med ca. 400 køer. Kontroldato 29-01-2020. 

 
 
MINDRE KØRSEL = BEDRE ØKONOMI  

RYKs Driftsbestyrelse har fokus på omkostningerne. Det omfatter også udgifterne til kørsel. 
For at holde omkostningerne til kørsel nede, planlægger kontrolassistenterne deres rute, så 
besætningerne i det samme område i kredsen har kontrol samme dag.  
 
Ændringer i den planlagte rute skal så vidt muligt undgås. Det har også betydning mht. ud-
pegning af suppl. test, hvor ændring af datoen, f.eks. kan betyde, at der er køer, som ikke 
udpeges. Derfor er der et gebyr, hvis den planlagte kontroldato ændres. På den måde hå-
ber driftsbestyrelsen at få det ned på et absolut minimum.  
 
Retningslinjer ang. gebyr ved ændring af kontroldato er at ved ændring af kontroldato, min-
dre end 8 dage før planlagt kontroldato, så er taksten 200 kr. Forgæves kørsel takseres til 
525 kr. Ved gentagne forgæves kørsel er beløbet 785 kr. 
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