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Medicinhåndteringskursus 
Har du fået nye medarbejdere, som 
endnu ikke har medicinhåndteringskursus 
eller kursus i lokalbedøvelse? Så har du 
muligheden nu, hvor SvineXperten og 
LVK i samarbejde laver et opsamlings-
kursus på den teoretiske del tirsdag den 
25/6 på Landbocenteret i Aalborg. 
Det er muligt at tilmelde sig kurserne hver 
for sig eller begge samlet, da de kører i 
forlængelse af hinanden. 
Den praktiske del skal laves i samarbejde 
med jeres besætningsdyrlæge på det 
næste rådgivningsbesøg. 
Tilmelding kan ske til vkj@svxp.dk 

 
Hørt på fodermøderne 
Der er masser af korn i Europa. 
Derforuden spås der en god høst i år. 
Dette peger på lavere kornpriser. 
Sojaprisen er markant lavere, set i forhold 
til sidste år, på dette tidspunkt, hvilket 
også tyder på lavere priser. 
I skrivende stund befinder vi os i et 
vejrmarked, hvor priserne de seneste 
dage (primo juni), har været opadgående. 
Primært bundet op på frygten for om der 
bliver sået majs nok i USA. Alt i alt 
forventes der altså markant lavere priser 
til den kommende fodersæson.  
 

Halekupering kræver skriftlig 
dokumentation 
Halekuperer du dine grise, skal du 
skriftligt dokumentere behovet for dette i 
din besætning. 
EU- kommissionen har bedt alle EU -
lande om at forholde sig skriftligt til 
risikofaktorer for halebid, før halekupering 
må udføres. Denne ændring er en 
skærpelse af, allerede eksisterende 
regler, der beskriver at grise ikke må 
rutinemæssigt halekuperes. I Danmark er 
der strammet op på lovkravet til 
dokumentation af halebid, før du må 

halekupere. Dette betyder i praksis, at du 
skal: 

1. Skriftligt dokumentere, 
forekomsten af halebid (fra 1. 
januar 2019). 

2. Foretage en risikovurdering i din 
besætning, og på baggrund af 
denne, lave en handlingsplan (fra 
1. april 2019). 

3. indhente dokumentation fra din 
aftager, eller mellemhandler ved 
salg af smågrise, hvis din aftager 
ikke kan håndtere grise med hele 
haler (fra 1. juli 2019). 

 
Du kan læse mere på nedenstående link. 
https://svineproduktion.dk/Aktuelt/Temaer
/Halebid_risikovurdering  
Eller tilmelde dig SEGES- webinar den 
20. juni kl. 12.00 – 12.30. Deltagelse er 
gratis, men tilmelding nødvendig på 
SEGES- hjemmeside 
https://www.seges.tv/live/52310468/3919
236a4eea6101d6c0/join  

 
Månedens tip 
Husk, dine medarbejdere har brug for at 
du prioriterer din tid rigtigt! 
 
80 % af din tid skal bruges på dine 
medarbejdere, lyt til dem, skab tillid. 
Vis medarbejderen interesse, find frem til 
hvem er din medarbejder og hvordan 
motiveres den enkelte bedst? 
Derved skabes viden til fastholdelse af 
medarbejderen. 
 
Hav mindre fokus på fagligt orienteret 
tiltag, de skal kun fylde 20 %. 
 

Tænk altid 80/20. 
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