
Nyheder fra din dyrlæge 

Afhentning af mælkeprøver 

Vi kan desværre ikke længere tilbyde gratis afhenting mælkeprøver hos dig. Omfanget af 

afhentninger er steget til langt over vores forventning. Vi ser os derfor nødsaget til fremover at 

opkræve et lille gebyr på kr. 75,- for afhentning af mælkeprøver. Det er selvfølgelig kun hvis det 

er det eneste vi skal hos dig. 

Du er velkommen til selv at aflevere prøverne på Fabriksvej 2, Løgumkloster. Der er en kasse 

inden for døren. Vil du være sikker på svar dagen efter, skal prøverne afleveres inden kl. 15. 

Kommer du uden for åbningstiden kan prøverne afleveres i postkassen.  

Procedure for mælkeprøver 

I vores tidligere informationsbrev vedr. den nye mastitispakke skrev vi, at du skulle aflevere 

prøverne til os inden 5 dage efter udtagelse, det var ikke helt korrekt. Du har 7 dage til at 

afleverer prøverne.  

Husk prøverne opbevares bedst på frost, hvis ikke de afleveres til os samme dag. 

 

I vores laboratorie analyserer vi prøver 

hver dag hele ugen, dog kun de 

vigtigste i weekenden. Det betyder, at 

goldprøver og mælkeprøver hvor det 

ikke haster med svar, kun bliver aflæst 

tirsdag til fredag.  

Hvis prøverne afleveres fredag eller i 

løbet af weekenden, så giv venligst 

besked hvis det er en prøver du ønsker 

svar på med det samme. Øvrige prøver 

vil blive lagt på frost til mandag, og du 

kan forvente svar tirsdag/onsdag. 

Når du afleverer prøver i weekenden, så ring endelig til vagtdyrlægen på 74743530 inden, hvis 

der er tale om en prøve du gerne vil have svar på hurtigt.   

Sæt kryds i kalenderne 

D. 21. september kl. 10.30-14.00 vil vi invitere dig og dine medarbejdere til et staldbesøg. Der 

vil være et fagligt indspark, samt en præsentation af bedriften. Vi vil være værter med 

grillpølser og en forfriskning.  

Du hører mere senere både her på mail og på vores Facebookside.  

Vi ønsker dig en fortsat god sommer! 
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