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Slutrapport for kampagnen 

Salmonella Dublin i kvægbesætninger 

INDLEDNING  

I sommeren 2013 trådte nye regler i kraft i bekæmpelsen af Salmonella Dublin hos 

kvæg. Målet med bekæmpelsen er at udrydde Salmonella Dublin fra danske kvægbesæt-

ninger. Reglerne betyder bl.a., at der i alle positive besætninger skal gennemføres en 

aktiv målrettet indsats, som skal følges op af blodprøver til verifikation af effekten. I for-

året 2014 blev der gennemført en kampagne på området. Kampagnen havde en god ef-

fekt og da målet er, at dansk kvægbrug er fri for Salmonella Dublin ved udgangen af 

2016, følges sidste års kampagne op med endnu en kampagne. Kampagnen er en del af 

det nationale overvågnings- og bekæmpelsesprogram mod Salmonella Dublin.  

Der er stadig behov for et stort fokus på regelefterlevelse.   

 

Formålet med kampagnen var, at kontrollere og vejlede om 

 Udarbejdelse af handlingsplan til bekæmpelse af Salmonella Dublin 

 Regler for flytning af dyr fra niveau 2 besætninger i det højprævalente område 

 

Med kampagnen vil vi gerne se 

- Færre besætninger i niveau 2(smittede besætninger) 

- Regelefterlevelse 

- Færre Salmonella Dublin sygdomstilfælde 

 

 

KONKLUSION  

Regelefterlevelsen på 89,5% er lavere i dette års kampagnen, da 9,8% % af de besæt-

ninger, der indgik i kontrollen enten manglede en handlingsplan eller havde en hand-

lingsplanen, der ikke levede op til lovgivningen. Ved sidste års kampagne var der kun 2,5 

% af de kontrollerede besætninger, der manglede en handlingsplan. At dette års kam-

pagne viser en lavere regelefterlevelse, kan indikere, at de besætninger, der endnu er i 

niveau 2, har større udfordringer med Salmonella end de øvrige. Dette mønster er også 

set i tidligere sygdomsbekæmpelses-programmer. 
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Det samlede antal besætninger i niveau 2 og 3 faldt i kampagneperioden fra 538 besæt-

ninger til 445 besætninger (kilde www.kvaegvet.dk) ] 

 

Ved kampagnens begyndelse var 6,1 % af alle mælkeleverende besætninger i niveau 2 og 2,5 % af 

alle ikke-mælkeleverende i niveau 2(kilde www.kvaegvet.dk). Der var en klar tendens til at antallet 

af besætninger faldt gennem hele kampagne-perioden og den 1. juli 2015 lå antallet af mælkeleve-

rende besætninger i niveau 2 på 5,3 % og antallet af ikke mælkeleverende besætninger i niveau 2 

lå på 2,2 % (kilde. www.kvaegvet.dk) 

 

Faldet i antal besætninger i niveau 2 tyder på, at kampagnen har haft en positiv effekt.  

 

På baggrund af dette års kampagne om Salmonella Dublin i kvægbesætninger vurderes det, at 

der forsat bør være fokus på at motivere besætningsejer til at sanere for Salmonella Dublin. 

 
 

RESULTATER  

Dette års kampagne endte op med 133 kontroller fordelt på 125 ejendomme. Mange be-

sætninger testede sig fri inden kontrolbesøget efter de var blevet varslet og udgik derfor 

af kampagnen. De 130 besætninger var jævnt fordelt ud over det høj-prævalente områ-

de, Jylland.  

 

Der blev givet 14 indskærpelser under kampagnen fordelt på 14 besætninger. Heraf blev 

11 indskærpelser givet for manglende handlingsplan og yderligere to indskærpelser blev 

givet for manglefulde handlingsplaner. En besætning blev indskærpet ulovlig flytning af 

hundyr. Det er ikke tilladt at flytte hundyr fra en niveau 2 besætning med mindre man flytter dy-

rene til en tom besætning eller en besætning med samme ejer m.m. jf. § 15 

 

 

METODE  

Kampagnen blev i perioden april, maj og juni 2015 gennemført af embedsdyrlæger fra 

VeterinærNord og VeterinærSyd. 

 

Kontrollen var anmeldt og alle besætningsejer modtog et varslingsbrev senest 14 dage 

før besøget. 

 

http://www.kvaegvet.dk/
http://www.kvaegvet.dk/
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Kampagnen havde fokus på at kontrollere handlingsplaner samt hvorvidt disse var be-

sætnings-specifikke og aktive og derfor blev ikke alle dyr på alle besætninger kontrolle-

ret. Der var også fokus på hvorvidt der flyttes hundyr fra besætningerne. 

 

Under kontrollen blev der reageret på andre tydelige lovovertrædelser, som ikke var 

kampagnens fokus. 

 

 


