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Nöthälsovården
- för friska nötkreatur i en sund  
och lönsam djurhållning
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Nöthälsovården till din tjänst - i hela landet
Nöthälsovården erbjuder rådgivning och 
utredningar både för att förebygga sjukdomar 
och åtgärda hälsostörningar. 

Nöthälsovårdens tjänster kan nyttjas av alla 
typer av besättningar med nötkreatur. 
Vår kompetens fi nns framför allt på området 
kalvar och ungdjur. 

Vi bedriver kursverksamhet och driver projekt 
för att öka kunskapen om hälsoproblem inom 
nötproduktionen. 

Nöthälsovården samarbetar med myndigheter, 
Sveriges lantbruksuniversitet och bransch-
organisationer.

Till nytta för alla nötproducenter
För den djurhälsoavgift som tas ut från varje slaktat nötkreatur utför vi insatser som
kommer alla producenter till del, även de som inte är anslutna till Nöthälsovården. 
Till exempel arbetar vi med:

■ Smittskydd och bekämpning av smittsamma sjukdomar, exempelvis salmonella

■ Sjukdomsregistreringar vid slakt

Nöthälsovården är en del av 
Svenska Djurhälsovården

Om företaget
Vår verksamhet fi nansieras huvudsakligen 
genom avgifter från anslutna besättningar, 
djurhälsoavgifter från slaktdjur, statliga anslag 
samt forskningsmedel. Företaget är inte 
vinstdrivande. Vi ägs av Scan, Avelspoolen 
och KLS Ugglarps.

Lilla paketet 

■  Diagnostik av viktiga hälsoproblem

■ Kostnadsfria obduktioner

■ Fyra nummer av tidningen Djurhälsonytt

■ Subventionerat deltagande i våra kurser

■ Rådgivning per telefon 

Kostnad 900 kr + moms. 
Avgiften betalas per kalenderår.

Lilla paketet

Vid behov kan besättningsbesök utföras 
enligt timtaxa (inställelsearvode, timer-
sättning, reseersättning)

Stora paketet 

■  Lilla paketets innehåll samt 

■  Ett årligt veterinärbesök

Vid ett besök går vi igenom hälsoläge 
och behandlingsrutiner. Vi använder 
nyckeltal och sjukdomsregistreringar vid 
slakt för att diskutera eventuella åtgärder. 
Vid akuta hälsostörningar diskuteras 
åtgärder inklusive provtagning.

Kostnad 2 200 kr + moms. 
Avgiften betalas per kalenderår. 

Paketlösningar
Våra paket är en rådgivningstjänst och kan ses som en form av försäkring i händelse av 
djurhälsoproblem i besättningen. Följande ingår:

Tilläggstjänst

Stora paketet

Årligt salmonellakontrollbesök utfört av 
Nöthälsovården till en kostnad av 500 kr 
+ moms.
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Tidningen för dig som är medlem i svenska djurhälsovårdenDjurhälsonytt
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Q-feber fortsätter att undersökas

skelettskador hos ungsuggor

så behandlas kalvdiarréer

Telefon  08-725 82 00  Hemsida  www.svdhv.org

Djurhälsonytt
Vår tidning ges ut fyra gånger per år till 
alla våra medlemmar.

Djurhälsonytt belyser senaste nytt om 
hälsofrågor.

Anita Jonasson

Kontakt
Anita Jonasson, Chefveterinär 
Nöthälsovården
Tel. 013-27 02 15
anita.jonasson@svdhv.org

Övriga nöthälsoveterinärer 
hittar ni på www.svdhv.org

Åsa Petersson, administration
Tel. 0480-573 42
asa.petersson@svdhv.org


