«STOPP SPREDNINGEN AV SMITTSOMME SJUKDOMMER INKL. DIGITAL DERMATITT»

Invitasjon til alle storfeprodusenter i Rogaland
Veterinærer i Tine Rådgiving Hordaland & Ryfylke holder informasjonsmøter om smitteforebygging.
Alle er hjertelig velkommen til å delta! Møtet er i utgangspunktet gratis, men noen møter krever påmelding.
DATO

TID

13.-14. jan
2018
16. jan 2018

STED

Hending

Scandic Maritim Hotel,
Haugesund
11:00 Vindafjordhallen, Vats

Kommentar

Ammmeku-kurs
Krever påmelding.
www.tyr.no/rogaland
TYR Rogaland
Felles møte med Mattilsynet: Ingen påmelding.
«Beitekrav»

Prosjektet «Stopp spredningen av smittsomme sjukdommer inkl. digital dermatitt» er et Rogalandsprosjekt og ble
igangsatt vinteren 2017 på bakgrunn av at digital dermatitt (DD = klauvsjukdom) sprer seg i storfebesetninger og at
dette skaper store problemer for næringen både driftsmessig og økonomisk. Utfordringene med DD, BRSV og BCoV,
og andre sjukdommer har bygd seg opp siden starten på prosjektet og organisasjonene i landbruket står derfor
samlet om:
«Vi må gjøre noe med holdninger og kunnskapsbygging innen temaet smitteforebygging».
Bak dette prosjektet står en samlet husdyrnæring med alle slakteriene og meieriene i Rogaland, samt de
respektive produsentlagene, Klauvskjærerlaget, Veterinærforeningen, Mattilsynet og Fylkesmannen i Rogaland.

Fagmøte om smittevern v/TINE veterinær
Hvordan kvitter vi oss med BRSV og BCoV

Smittsomme klauvsjukdommer

•

•
•
•

•

Kontrollprogrammet, hvorfor og
hvordan?
Hva er de viktigste faktorene for å hindre
smitte i din besetning?

Hva vet vi om digital dermatitt?
Hvordan kan vi unngå spredning av smitten?
Klauvspalteflegmone
– om sjukdommen og hva kan vi som
veterinærer bidra med?

Spørsmål og diskusjon

VELKOMMEN!

Informasjon om sjukdommene vi skal snakke om finner dere på: http://storfehelse.no/

NB: Gratis prøveanalyser i 2017 og 2018

«STOPP SPREDNINGEN AV SMITTSOMME SJUKDOMMER INKL. DIGITAL DERMATITT»

Alle prøver for status BRSV og BCoV analyseres gratis på Mastittlaboratoriet i Molde for alle produsenter.
Oppskrift på hvordan prøveuttaket gjøres finner du mellom annet på http://medlem.tine.no. Vi oppfordrer
alle storfeprodusenter til å sende inn prøver for å få status. Etterspørselen etter dyr fra smittefrie
besetninger er stor☺ Livdyromsetningen blir enklere når status foreligger. Ta ut kvigeprøver, det er enkelt!

Hva er digital dermatitt?
I flere land anses digital dermatitt som en av de største helsemessige utfordringene hos storfe. Digital dermatitt gir
typisk jordbærliknende sår i og rundt klauvspalten. I landene fra Danmark og sørover betyr DD mer økonomisk enn
jursykdom!
Digital dermatitt har spredt seg til nær alle land med industrialisert mjølkeproduksjon og er i dag årsak til store
økonomiske tap og redusert dyrevelferd, i tillegg til å være arbeidskrevende. I Norge er fortsatt de fleste
besetningene fri for sjukdommen, eller det er få og milde tilfeller uten halthet, men antallet smittede besetninger er
dessverre økende. Vi må alle gjøre det vi kan for å holde sjukdommen borte fra flest mulig dyr og besetninger!

