
 

Agrovi Kvægkonference 
 

Aktuelle sundhedsudfordringer i 
højtydende besætninger 

 

Roskilde  9-feb-2016 

 

Thor Juul Thorsen 





 Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste 

 
 Ejere:   1600  Medlemmer 

Bestyrelse   10  Medlemmer 

21 
Svinedyrlæger 

3 
Fjerkrædyrlæger 

3 
Minkdyrlæger 

19 
Kvægdyrlæger 

Daglig Ledelse 
3 medlemmer 

Administration  4 Ansatte Laboratorium  2 Laboranter 



 

 

 

 

• Aktuelle sundhedsudfordringer i 

   højtydende besætninger 

 



 

• I DK: kun få alvorlige smitsomme sygdomme: 

 

– IBR, BVD, BSE,  M&K-syge,  Bluetongue,   =  udryddet 

– Salmonella    under bekæmpelse 

– Para-tb   måske næste vi skal i gang med 

– Staf. A/B-strep nogle vil mene den skal med på listen 

– Digital    volder store kvaler i mange besætninger 

– Mycoplasma meget varierende forløb 

Stolpeforben   Ledbetændelse  

Hurtig diagnose – slagt eller aflivning 

 HUSK SMITTEBESKYTTELSE 

 
 



                 Årsag 
Sygdom 

Virus/ 
Bakterier 

 

Miljø   Foder Man(d) 
agement 

Kælvningsfeber                                                       +++              +++ 

Efterbyrd                                                                   +++              +++ 

Børbetændelse              +                     +                  ++              +++ 

Ketose/Fedtlever                                                    +++              +++ 

Løbedrejning                                                            +++              +++ 

Digital                             +++              +++                 (+)              +++ 

                                                    

                                                                                                   

                                       Lungebetændelse        ++                  ++                  ++               ++ 

Reproduktion                     +                   ++                  ++               +++ 

Klovskader                                          +++                  +                +++ 



 

 

• Det hele afhænger af  den der tager beslutningerne 

 

• Foderkonsulenten er langt vigtigere end dyrlægen 

 

• Derfor vigtig med tæt dialog - styret af jer 

  
 



 

Født til at yde 20000 kg mælk 
– Hård fødsel 

– Navlebetændelse 

– Diarre 

– Lungebetændelse 

– Utrivelighed  omkring fravænning 

– Underforsyning med næringsstoffer 

– Opstaldning 

– Overbelægning 

 
 

• Enhver unødvendig belastning man kan skåne 

 dyret for, kommer flerfold tilbage 



De største udfordringer i nykælverperioden 
 

I goldperioden: Er starten på en laktation – ikke    
     afslutningen  

      Afgoldning 

      Fodringen 

      Reduceret foderbord 

      Halte køer  

       Blodprøver   NEFA 
 

 



Omkring kælvning: Vanskelig kælvning 

       Kælvningsfeber – Efterbyrd     

   

Efter kælvning:  Fed ko/kvie -> Fedtlever 

       Ketose  

       Halte køer 

       Børbetændelse 

       Løbedrejning 

       Energi underforsyning 

       Yverbetændelse 

                               Blodprøver 

 

De første 14 dage efter kælvning afgør resten af laktationen 



 

• Underforsyning med energi i startlaktationen 

• 1)  Enten ved lavt energiindhold i rationen 

• 2)  Eller fordi koen ikke optager foder nok 

 

• Underforsyning med energi senere i laktationen 

• 1)  Enten ved lavt energiindhold i rationen 

• 2)  Eller fordi koen ikke optager foder nok 

 

 Vi regner for meget på gennemsnitskøer 

 

Underforsyner nykælverne  -> reducerer topydelsen markant 

 



 

Konklusion 
 

 

De sundhedsmæssige udfordringer I kæmper med 

 i det daglige har I afgørende indflydelse på selv 
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