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At komme igennem krisen - vi håber, 
at du er i sikkerhed og har det godt
Ligesom millioner af andre europæere arbejder 
medlemmerne af DISARM-teamet hjemmefra på 
grund af karantæne og krav om social 
distancering, der er sat i værk for at begrænse 
spredningen af coronavirus. Som en konsekvens 
er nogle af vores aktiviteter i øjeblikket sat i bero 
(f.eks. videooptagelser, arrangemen-ter, 
gårdmøder), men mange andre er stadig i gang. 
Se vores seneste opdateringer nedenfor.
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Del dine forslag

Tværfagligt rådgivningsteams
rapport

CoP resume

Model til tværfagligt rådgivningsteam
Et af DISARMs vigtigste mål er at fremme 
forbedring af dyresundheden på bedrifter gennem 
etablering af tværfaglige ”sundhedsteams” 
bestående af landmand, besætningsdyrlæge og 
foderrådgiver eller anden rådgiver. Vi har allerede 
involveret nogle bedrifter i et pilotstudie (svin, 
slagtekyllinger, malkekøer og malke-får) for at 
teste og fremme konceptet på tværs af forskellige 
EU-lande. I april offentliggjorde vi en rapport, hvor 
du kan læse om de forskellige trin og metoder, vi 
anvender i vores pilotstudier. Baseret på vores 
erfaringer og feedback fra deltagere i 
pilotstudierne , vil vi oprette en praktisk ”værktøjs-
kasse” til landmænd, dyrlæger og rådgivere, som 
de kan anvende til at starte deres egne 
tværfaglige sundhedsteams.
Hvis du har forslag til indholdet af denne 
værktøjskasse, så del dem gerne med os.

Spændende diskussion på vores
Facebook-gruppe ”Community of 
Practice”
Medlemmer fortsætter med at dele interessante 
nyheder og diskutere emner vedrørende 
dyresundhed og reduktion af antibiotikaforbrug. 
Eksempelvis ligger der et interview om BioCheck
med Jeroen Dewulf, professor i veterinær-
epidemiologi ved Gent Universitet. 
Er du ikke på Facebook? Så tjek referatet af 
aktiviteterne for april på CoP via hjemmesiden.

BioCheck Interview

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://disarmproject.eu/resources/disarm-model-for-multi-actor-farm-health-planning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/2/Interview-BioCheck-makes-biosecurity-measurable-540148E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term&utm_content&utm_campaign=pig_progress&fbclid=IwAR2TFGKBlWeZ-ULIW3Oxi8JEJZ_23jDY1FADmwk2EAaZ37raMRAwL7hzqdI


Precision Livestock Farming i fokus
Digitale teknologier har potentiale til at 
revolutionere landbruget ved at hjælpe 
landmændene med at arbejde mere præcist, 
effektivt og bæredygtigt. I Precision Livestock
Farming (PLF) bruges kameraer, mikrofoner og 
forskellige sensorer til sundheds- og 
velfærdsovervågning samt daglig styring på 
bedrifterne. Dette bidrager til forebyggelse eller 
tidlig påvisning af sygdomme og reducerer dermed 
behovet for antibiotikabe-handlinger.
Tjek eksempler på brug af disse i den nyeste 
Euronews-video, oprettet i partnerskab med 
Europa-Kommissionen.
Tjek desuden PLF-videoer fra Horizon-projektet 
EU-PLF. 

Du er velkommen til at dele dine oplevelser med 
PLF på Facebook i gruppen ”Community of 
Practice”

RELACS Projekt
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Kontakt
For mere information om DISARM-projektet og 
muligheder for at blive involveret eller samarbejde 
med os, tag venligst kontakt

Fortæl os om dine aktiviteter - vi vil gerne høre fra 
digKontakt os

Euronews Video

EU-PLF Videoer

Brug af antibiotika i økologisk 
landbrug
Økologi er i øjeblikket det eneste certificerede 
system, der klart begrænser brugen af antibiotika 
til landbru-get og kræver, at landmænd bruger 
andre metoder til at forebygge og behandle 
sygdom på, og hvor anti-biotikabehandling
fremstår som det sidste valg, der kan tages i 
anvendelse, når først dyrene er blevet syge. 
Yverbetændelse er en af hovedårsagerne til 
antibiotikaforbruget. Generelt er der kun 
begrænset viden om det aktuelle forbrug- og 
behovet- for brug af antibiotika i økologiske 
husdyrproduktion på tværs af Europa. Horizon 
2020-projektet RELACS sigter mod at skabe en 
overblik over dette og udvikle alternativer til brug 
af antibiotika i økologiske besætninger. Vi følger 
udviklingen i projektet. 
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