
SUNDHED, VELFÆRD OG SMITTEBESKYTTELSE 
I ØKOLOGISKE KVÆGBESÆTNINGER

Temadag & Webinar

Tid og sted: Torsdag den 20. januar Kl. 10 – 15 i Billund, Majsmarken 1 eller 
Webinar torsdag den 20. januar kl.  13-15 og torsdag den 27. januar kl. 13-15

Velkommen til et program fyldt med aktuelle emner om sundhed, sygdomsforebyggelse og velfærd i 
økologiske malkekvægbesætninger. 
Dagen er for dig, der er driftsleder, fodermester eller ejer af en økologisk malkekvægbedrift. 

Alle er velkommen. Vi har tilrettelagt dagen, så den også fungerer som en fælles opstart på staldskoler 
sæson 2022. 

Program se næste side

Tilmelding og pris: 

Pris pr deltager: Temadag i Billund 900 kr. + moms 
Webinar: 600 kr. + moms

Er du tilmeldt staldskoler under ØkologiRådgivning Danmark, så er deltagelse uden beregning. 

Tilmelding er nødvendig, senest tirsdag d. 18. januar til Linda S. Kristensen, lkr@oerd.dk eller 76602461



Program temadag den 20. januar

10.00 Velkomst og kaffe

kl. 10.15 Perspektiver på dyrevelfærd i øko-besætningen 
v/ Solvejg Horst Petersen, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark

 Hvad er god og mindre god dyrevelfærd? 
 Hvad bør vi påtale, og hvordan gør vi det bedst?

Dialog

kl. 11.00 Smittebeskyttelse - indenfor besætning og mellem besætninger
v/ Betina Tvistholm, Dyrlæge, SEGES 

Særlig forhold for økologer i forhold til salmonella 
v/ Erik Andersen, ØkologiRådgivning Danmark

 Spørgsmål og refleksion

kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Sygdom, sundhed og brug af antibiotika i øko-besætningen
v/ Henrik Læssøe Martin, Specialkonsulent, SEGES 

Spørgsmål og refleksion

kl. 13.45 Kaffe

kl. 14.00 Succes med sundhedsrådgivning 
v/ Hans Lund, Kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark
 Dit engagement er afgørende for succes
 Tværfaglig sundhedsrådgivning - sådan får du optimalt udbytte
 Staldskole – konkrete råd fra kollegaer, der kender praksis

Kl. 14.45 Opsamling på dagen

Kl. 15.00 TAK for i dag



Program Webinar 20. januar kl. 13 - 15

kl. 13.00 Velkomst 

Smittebeskyttelse - indenfor besætning og mellem besætninger
v/ Betina Tvistholm, Dyrlæge, SEGES 

Særlig forhold for økologer i forhold til salmonella 
v/ Erik Andersen, ØkologiRådgivningDanmark

 Spørgsmål og refleksion

Kl. 14.00 Sygdom, sundhed og brug af antibiotika i øko-besætningen
v/ Henrik Læssøe Martin, Specialkonsulent, SEGES 

Spørgsmål og refleksion

kl. 15.00 Tak for nu

Program Webinar 27. januar kl. 13 - 15

kl. 13.00 Velkomst

Perspektiver på dyrevelfærd i øko-besætningen 
v/ Solvejg Horst Petersen, Kvægrådgiver ØkologiRådgivningDanmark

 Hvad er god og mindre god dyrevelfærd? 
 Hvad bør vi påtale, og hvordan gør vi det bedst?

 
Dialog

kl. 14.00 Succes med sundhedsrådgivning 
v/ Hans Lund, Kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark
 Dit engagement er afgørende for succes
 Tværfaglig sundhedsrådgivning -sådan får du optimalt udbytte
 Staldskole – konkrete råd fra kollegaer, der kender praksis

kl. 15.00 Tak for nu

Du får tilsendt et link, så du kan tilgå webinaret. Vi optager det, så du kan se det efterfølgende.


