
Nyheder fra din dyrlæge

Undgå afhorning af helt små kalve 
I en større videnskabelig undersøgelse er det undersøgt, om kalvenes opfattelse af smerte er 
forskellig afhængig af tidspunktet for afhorning. 
Konklusionen på studiet blev, at afhorning af helt unge kalve ikke kan anbefales. 
I studiet blev kalvene delt i 2 grupper. Den ene gruppe blev afhornet, når de var 3 dage gamle 
og den anden gruppe, når de var 35 dage. Spædkalvene viste markant højere 
smertefølsomhed end de kalve, som først blev afhornet ved 35 dage. Den højere 
smertefølsomhed varer ved i flere uger efter afhorning. Dette til trods for, at de små kalve 
blev afhornet med mindre brændejern end de lidt ældre kalve. Alle kalve i studiet fik både 
lokalbedøvelse og længerevarende smertestillende behandling. 

Lovgivning og brancheaftaler om afhorning 
Afhorning af kalve, som er under 3 måneder gamle, kan foretages af landmanden, såfremt 
bedøvelsen af den enkelte kalv er foretaget af en dyrlæge umiddelbart forud for afhorningen. 
Det er i modstrid med dyreværnsreglerne, hvis landmanden selv afhorner kalve over 3 
måneder, efter at dyrlægen har bedøvet kalvene. 
Det er overordnet dyrlægens ansvar at kalve over 3 måneder ikke afhornes af landmanden. 
Dyrlægen skal altså sikre sig alderen på de kalve, som den ansvarlige for besætningen 
afhorner. Det er også dyrlægens ansvar at sikre, at bedøvelsen er effektiv.

L&F Kvæg og Den Danske Dyrlægeforening ønsker at forbedre dyrevelfærden ved afhorning af 
kalve. Derfor har parterne indgået en brancheaftale i 2018, hvor man i fællesskab vil arbejde 
for, at længerevarende smertebehandling bliver standard ved afhorning af kalve som 
supplement til lokalbedøvelsen.
De økologiske besætninger, som fortsat ønsker at afhorne kalve, skal sende en 
dispensationsansøgning til Landbrugsstyrelsen. Fra 1. februar 2020 skal det ske i et nyt særligt 
skema i Tast selv-service 'Afhorning af økologisk kvæg'. Dispensationen gælder for 
besætningens CVR-nummer og de tilhørende CHR/besætningsnumre, indtil der sker væsentlige 
ændringer.
Hvis du leverer mælk under et mærke, der er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, er der 
yderlige krav for besætningen. Der må ikke gå dyr med og uden horn i samme flok.

Hvis man vælger at afhorne, gælder det samtlige køer og kvier i besætningen, da det ikke er 
hensigtsmæssigt at have både hornede og ikke hornede køer i besætningen. Der er ikke krav 
om, at slagtekalve i besætningen skal afhornes. 
Kviekalve skal afhornes så tidligt som muligt og senest ved 3 måneders alderen. 
Afhorningen skal foretages, efter at en dyrlæge har lagt en bedøvelse, og skal foretages inden 
for ½ time efter, at bedøvelsen er lagt. Kalven skal samtidig med bedøvelsen have en 
længerevarende smertebehandling. 
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Afhorning af kødkvæg
Indenfor de næste par måneder begynder mange 
at tage dyrene på stald. Vi vil i den forbindelse 
gerne opfordre til, at de kalve, der er over 1 
måned gamle, som er født ude, og derfor ikke er 
afhornet endnu; bliver det snarest muligt. Der 
er ingen grund til at vente til næste forår. Desto 
hurtigere det gøres, desto mindre gene for dyr 
og mennesker, desto mindre risiko for blødning 
og infektion og til sidst er medicinforbruget også 
mindre. 
OBS! Det samme gælder i øvrigt vedrørende 
tyrekalve, der ønskes studet. 

Tak for jeres opmærksomheden 
Det var dejligt, at I tog jer tid til at komme forbi til vores åbent hus-arrangement. Vi havde 
en meget hyggelig eftermiddag. Kisbæk Slagteri leverede som lovet smagen af sommer, 
trods vejret var mere efterårspræget. Tak for alle de flotte gaver og opbakkende ord, som 
vi fik med på vejen. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre måde at fejre det nye navn og 
logo på.

Barsel
Dyrlæge Pernille Isaack og hendes kæreste Martin venter deres første barn i slutningen af 
september. Pernille er derfor gået på barsel, og vi ønsker dem held og lykke med stiftelsen 
af deres nye familie. Vi glæder os til at fortælle mere, når den lille ny er kommet til 
verden.



Tid til vaccination af kalve mod lungebetændelse
Så nærmer tiden sig, hvor det er en god idé at begynde vaccination af kalve mod 
lungebetændelse. Hvis det ikke er noget, du har gjort før i din besætning, er det en god 
idé at udtage materiale fra syge kalve, før der vælges vaccine. Dette gøres ved, at din 
dyrlæge bedøver 3-4 syge kalve og via en sonde i luftrøret udtager materiale, som sendes 
ind til videre undersøgelse. Kalvene skal have mere end 39,5 C i temperatur, være 
ubehandlede og ikke have været syg i mere end 1-2 dage. Materiale fra alle kalve 
blandes og sendes ind samlet, og undersøgelsen koster 1260,-. Ud fra laboratoriesvaret 
kan din dyrlæge sammensætte en vaccinationsplan, som kan være en kombination af 
flere vacciner. Kalvene skal typisk vaccineret to gange pr. vaccine til en pris på omkring 
70 kr. pr. kalv. Det er muligt via DMS at lave vaccinationslister, så det er let at se, hvilke 
kalve der skal vaccineres. Og gevinsten: Sunde og mere ensartede kalve med en bedre 
tilvækst, som senere har potentiale for at give 500 kg EKM mere i første laktation. Ingen 
aflivning af kalve med kronisk lungebetændelse. Større arbejdsglæde ved at passe raske 
kalve.

Begrænset hjælp til heste og kæledyr
Sønderjysk Kvægpraksis' kerneområde er sundhedsrådgivning og dyrlægehjælp til 
kvægbrugere i Sydvestjylland. Dog kan vi fortsat, i et begrænset omfang, hjælpe dig med 
kæledyr og heste, forudsat du er tilknyttes vores praksis med et CHR-nr. Vi kan hjælpe 
med behandling for orm, lopper, vaccination og aflivning. Vaccination skal foregå i 
forbindelse med et besøg, hvor landbrugsdyr også tilses. 

For øvrige konsultationer henviser vi til VetGruppen, der har overtaget dyrehospitalerne i 
Tønder tlf. 73 706 702 og Åbenrå tlf. 73 706 708  eller Skærbæk Dyreklinik tlf. 7475 1117

Lungeorm
Lige nu finder vi lungeorm ved rigtig mange dyr, der er eller har været på græs i 
sommeren.
Vi kan let tjekke om dine dyr også er smittet. Du skal blot aflevere nogle friske 
gødningsprøver fra de dyr, som du ønsker undersøgt. 

Kontakt kontoret på 74743530 eller din besætningsdyrlæge for en aftale om analyse.

Facebook 
Følg os på Facebook og hold 
dig opdateret på relevante 
nyheder og få et indblik i 
vores dagligdag. Du finder os 
ved at søge på Sønderjysk 
Kvægpraksis. 


