
Årsmøde
24. - 25. januar 2013

Hovedsponsor

www.bivet.nu

Vi vil gerne invitere dig til Kvægfagdyrlægernes årsmøde 2013 på:
Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding, tlf: 75510000, www.koldingfjord.dk

Vi har sammensat et spændende og relevant program for årsmødet med hovedtemaet:
Smitsomme sygdomme og smittebeskyttelse

Vi har fået fat i mange dygtige danske og udenlandske indlægsholdere til at belyse emnerne:

Torsdag aften er der festmiddag efterfulgt af musik og dans
DKF opfordrer alle til at deltage i denne aften, hvor der er tradition for at få rørt musklerne for sang, tale, latter 
og dans. Desuden en god mulighed for at mødes med både nye og gamle venner.

Pris:
Ikke DKF-medlemmer: 3800 kr. Kvægfagdyrlæger, medlem af DKF 2800 kr.
Beløbet dækker deltagelse i årsmødet inkl. festmiddag og overnatning. Prisen er den samme uanset om man 
kun deltager en dag eller begge dage. Kun dyrlæger kan deltage i årsmødet.

Tilmelding og betaling:
Send en mail til karina@hertel.dk med navn og arbejdssted og om du deltager i hele programmet. 
Betaling via overførsel til DKF ś konto 7641-1001233. Husk at oplyse navn og arbejdssted.

Tilmeldingsfrist: 6. januar

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: karina@hertel.dk
Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Danske Kvægfagdyrlægers Forening

Kære kvægdyrlæge

- Beredskabet nationalt og trusselsbilledet
- Mycoplasma, diagnose og kontrol
- Flytning af dyr, kviepensioner og smitte
- Smittebeskyttelsesplaner

- Desinfektion
- Coccidier, indvoldsorm og deres resistens
- Vaccinationsmuligheder

Danske Kvægfagdyrlægers Forening
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Torsdag d. 24. januar 2013
Ankomst kl. 8.30

Mødeleder:  Kvægfagdyrlæge Jørgen Kragsig Olesen

Beredskabet regionalt (EU) og nationalt og trussels-
billedet  
Dyrlæge souschef Stig Mellergård, Fødevarestyrelsen

Mycoplasma bovis
 I:  Mycoplasma diseases: an increasing concern in young and adult cattle

 II:  Mycoplasma diseases: new approaches to diagnosis and control 
Prof. RAJ Nicholas, UK

US experiences with animal movement and disease 
transmission
 I:  General introduction 
 II:  Practical examples and experience on herd level 
Prof. William Sischo, Washington State University

Smittebeskyttelsesplaner – erfaringer fra praksis og FVST 
Kvægfagdyrlæge Anne Nymand, Himmerland og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen

Generalforsamling DKF  

Festaften

Fredag d. 25. januar 2013
Afslutning kl. 15.00

Mødeleder:  Kvægfagdyrlæge Anders Rønn

Desinfektion: Generel introduktion og gennemgang  
af cases 
Desinfektionsrådgiver Ove Christoffersen 

Coccidier hos kalve – en opdatering på  
Cryptosporidium og Eimeria 
Seniorforsker Ph.d. Heidi L. Enemark, DTU-Veterinærinstituttet

Helminther hos kvæg i Danmark – opdatering 
Prof. Stig Milan Thamsborg, KBH Universitet-SUND 

Resistens mod anthelmintika hos drøvtyggere  
– foreløbige resultater fra igangværende forskning 
Stig Milan Thamsborg/Heidi L. Enemark

Vaccination som besætningsværktøj vedr. forbedret 
kalvesundhed og immunologiske profiler hos kalve 
Prof. Lars Erik Larsen, DTU-veterinærinstituttet 

Smitterisiko ved flytning af dyr mellem besætninger  
- diskussionsoplæg 
Prof. Lars Erik Larsen, DTU-Veterinærinstituttet

Program
To spændende og informative dage med fokus på  
Infektionssygdomme: Biologi, forebyggelse og kontrol

Få mere information på Danske Kvægfagdyrlægers Forenings hjemmeside: www.dkf-dk.dk

Hovedsponsor

www.bivet.nu


