Distriktsveterinärerna finns över hela landet, på 97 platser från Kiruna i norr till Sjöbo i söder.
Vi tillhandahåller kvalificerad djursjukvård och djurhälsovård för alla djurslag, alla dagar året om.
Vi arbetar alltmer med förebyggande djurhälsovård för lantbrukets djur.

Inbjudan

Till dig som är mjölkproducent

Distriktsveterinärerna Bergslagen gör nu, efter att ha investerat i ny utrustning på smådjursmottagningen i Lindesberg, en satsning som stärker vår kompetens på lantbrukets djur.
En ny tjänst som är inriktad mot gentemot lantbrukare i allmänhet och mjölkproducenter
i synnerhet har inrättats. Tjänsten tillsattes under mars månad av Anna Olzén, legitimerad
veterinär och lantbrukare. Som startskott på denna satsning vill Dv Bergslagen bjuda in till
tre föreläsningar på temat mjölkproduktion:

Ekonomi och djurhälsa
När: 23 maj kl. 9.30-14.30
En föreläsning och workshop inriktad på ekonomi, ohälsa hos korna och vilka insatser som
är mest kostnadseffektiva. Kursen är ett samarbete med Svensk Mjölk och är subventionerad med LBU-medel och FOKUS pengar från Svensk Mjölk.
Anmälan senast 16 maj. Mer information: Sofia.palmer@lrf.se 011-19 49 47

Tjänar du pengar på din veterinär?
- Bättre juverhälsa och korrekta åtgärder vid mastit är steg på vägen.
När: 27 juni kl. 18.00-20.30
Kvällsföreläsning som visar på diversiteten i begreppet juverinflammation. Vad skiljer de
olika tillstånden åt och hur bör åtgärderna skilja sig för att förebygga och bota.
Anmälan senast 22 juni till kund.bergslagen@dv.sjv.se eller 0725-17 70 17. Kostnadsfri.

De tre gyllene veckorna – att lägga grunden för en lyckad laktation
När:1 augusti kl. 18.00-20.30
Begreppet VIP-kor har fått starkt genomslag på sistone men vad innebär det i praktiken
och varför bör du satsa på denna korta period i en kos liv.
Anmälan senast 27 juli till kund.bergslagen@dv.sjv.se eller 0725-17 70 17. Kostnadsfri.
Mer information om föreläsningarna i Bergslagen och Besättningsservice
hittar du på www.distriktsveterinarerna.se

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning Dv Bergslagen

Mer om Anna Olzén
Anna är aktiv mjölkbonde och har ett starkt intresse för nötkreaturens hälsa.
Med egen erfarenhet av lantbrukets förutsättningar ger det henne en möjlighet
att få ett helhetsperspektiv över produktionen. Anna är utbildad i rådgivningstjänsten Besättningsservice, och ska under våren vidareutbilda sig inom bland
annat klövhälsa.

