Bestättnings
service Gris

– en helhetslösning för dig
som är grisproducent
En tjänst som ger dig regelbundenhet i veterinär
besöken, tillgång till Dv’s GrisTeam och specialist
kompetens samt fördjupad rådgivning om
djurhälsa, produktion och ekonomi.

Besättningsservice Gris
Villkorad läkemedelsanvändning
Efter godkänd kurs och uppgjord plan
med din besättningsveterinär kan
du själv behandla dina grisar utifrån
symtom. Normalt gör veterinären en
uppföljning var femte vecka.

Organiserad hälsokontroll
Hälsokontroll sker i samband med de
vanliga besök utan extra kostnad än den
tid som används tills själva kontrollen.

Smittsäkrad besättning
Anslutning av besättningen till
Smittsäkrad Besättning behövs för
att få ökad statlig ersättning för
produktionsförlust och sanering vid
salmonellautbrott.
Anslutning till programmet och kontroll
av besättningens smittskydd sker i
samband med vanliga besök utan extra
kostnad än den tid som används till
själva kontrollen.

består av:
Rådgivning i djurhälsofrågor
Du kan få rådgivning i samband med
veterinärbesök, via telefon, mejl,
faktaartiklar i branschpress samt på
vår webbplats.

Specialrådgivning kring djurhälsa,
produktion och ekonomi
Vi erbjuder specialrådgivning genom
vårt GrisTeam och överveterinär
Jörgen Lindahl.
Vi erbjuder att vara din centrale rådgivare
som samlar ihop all information och
annan rådgivning till ett gemensmat bild
av vad som behövs för att få stabilitet och
framgång i produktionen.

Distriktsveterinärernas Överveterinär, Jörgen
Lindahl, är ledare av Dv’s GrisTeam.
Jörgen har startat och drivit företaget Ö-VET
i Danmark, med specialrådgivning åt danska
grisproducenter. Jörgen har nu företaget VetWise,
men jobbar det mesta av tiden i Sverige.
Jörgen är dansk fagdyrlaege (den danska
motsvarigheten till specialistkompetens)
och ägnar en del av sin tid till att utbilda nya
veterinärer inom fagdyrlaegeprogrammet.
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Jörgen är dessutom konsult åt Danish
Inveestment Funds och Danbred International.

Distriktsveterinärerna har ett GrisTeam med veterinärer
i hela Sverige.
Dv’s GrisTeam jobbar tätt tillsammans för att utveckla och
förbättre vår service. Vi ger dig svar på dina frågor och framdrift
i den besättnings hälsa och ekonomi och tar hand om ett bra
djurskydd och låg medicinanvändning.
Är du intresserad av Besättningsservice Gris eller har du några
frågor? Välkommen att kontakta din besättningsveterinär,
Jörgen Lindahl (072-744 11 61 eller jorgen.lindahl@dv.sjv.
se) eller vår affärsområdeschef för produktionsdjur Carolina
Pettersson 010-122 80 93 eller carolina.pettersson@dv.sjv.se
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