Vejledning for indsættelse af tyrekalve til afprøvning på Ålestrup Avlsstation
Med en ny salmonellabekendtgørelse
pr. 1/10-15 udvides den lavprævalente
zone til at omfatte områder i Jylland.
Kræver større opmærksomhed ved
handel
Reglerne for den høj- og lavprævalente
zone er sådan, at det ikke er tilladt at
flytte dyr fra den højprævalente til den
lavprævalente. Udvidelsen betyder dermed, at landmændene i de nye lavprævalente områder vil kunne sælge dyr til
hele landet. Adskillelsen af zonerne er
defineret af kommunegrænser.
Hvis man har dyr i begge zoner
De bedrifter (cvr-numre), som har ejendomme i begge områder, kommer til at
tilhøre det lavprævalente område med
samtlige ejendomme.

Krav til besætninger fra højrisikoområdet
-

Besætningen skal have været i niveau 1 i mindst 9 måneder før indsættelse af kalve i karantænestalden på Ålestrup
1
Der skal være udtaget niveaugivende prøver i besætningen max. 6 måneder før indsættelse.
Der skal være udtaget prøver af den/de kalve, der skal indsættes. Disse kan indgå i de niveaugivende prøver.
Prøvesvarene skal være modtaget i kvægdatabasen før indsættelse af kalven(e).

Krav til besætninger fra lavrisikoområdet.
-

Besætningen skal have været i niveau 1 i mindst 9 måneder før indsættelse af kalve i karantænestalden på Ålestrup

1

Niveaugivende prøver skal opfylde følgende:

Ikke-mælkeleverende ejendomme
Der kan anvendes blodprøver udtaget i besætningen eller på slagteri. I alle prøver skal antistofværdien være
under 50 ODC%. For antallet af prøver tages der hensyn til besætningens størrelse. Der beregnes niveau på
de seneste 8 blodprøver, der foreligger fra besætningen, hvis den har 10 dyr eller flere. Er der under 10 dyr i
besætningen, laves beregningen på flg. antal prøver:

VEND

Antal dyr i besætningen

Min. Antal blodprøver

<4

Samtlige dyr

4

4

5

4

6

4

7

5

8

6

9

7

10 og derover

8

Bestilling af prøver
Blodprøver udtaget i besætningen bestilles hos din dyrlæge.
Blodprøver udtaget på slagteriet eller ekstra tankmælksprøver udtaget hos Eurofins bestilles hos Videncentret for Landbrug, Kvæg på tlf. 87 40 66 56.
Priser salmonellablodprøver:
Salmonella slagteblodprøver:
Salmonella blodprøver:
Salmonella tankmælksprøver:

28 kr. pr. prøve + 100 kr. i ekspeditionsgebyr + moms
56 kr. pr. prøve + 37,50 i ekspeditionsgebyr + moms
56 kr. pr. prøve + 21,50 kr. i udtagn. omk. pr. prøve + 37,50 kr. i
ekspeditionsgebyr + moms

Flytning efter afprøvning
Efter endt afprøvning skal kalvene ikke nødvendigvis flyttes til hjembesætningen. Kalve fra lavrisikoområdet
kan flyttes til en hvilken som helst besætning i hele landet, mens kalve fra højrisikoområdet kan flyttes til en
besætning i højrisikoområdet.

