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Vejledning til udtagning af mælkeprøver ved goldning og goldbehandling med an-
tibiotika 

SEGES Kvæg har en klar målsætning om at reducere forbruget af antibiotika til kvæg med 20 % i forhold til 

2012 (korrigeret for ændret antal køer i den pågældende periode). Samtidig viser opgørelser, at ca. 70 % af 

antibiotikaforbruget til kvæg anvendes til behandling af yverlidelser. Behandling af yverlidelser spiller der-

for en helt central rolle i forhold til at opfylde målet.   

I de seneste år er antallet af goldbehandlinger steget, så der i 2014 blev goldbehandlet 131.358 køer.  

Stigningen skal ses som et positivt resultat af SEGES Kvægs og kvægdyrlægernes anbefalinger, da effekt 

over for især subkliniske yverinfektioner er større ved goldbehandling sammenlignet med behandling i lak-

tationen. Denne effekt fremgår bl.a. af DMS Dyreregistrering, hvor der er åbnet en række nye muligheder 

for at evaluere effekten af goldbehandlinger, udtrykt ved ændringer i ko-celletallet ved den 1. kontrol efter 

kælvning. Dette understreger, at en veterinærfaglig målrettet strategi for goldbehandlinger i den enkelte 

besætning både kan bidrage til et optimalt behandlingsresultat og et lavere forbrug af antibiotika, og at en 

goldbehandlingsstrategi kan understøtte det overordnede mål om at reducere medicinforbruget til kvæg. 

Dette kræver, at der samtidig reduceres på antallet af behandlinger i laktationen i besætninger, hvor antal-

let af goldbehandlinger øges. 

SEGES har derfor, i samarbejde med DDD sektion vedrørende kvæg, KU SUND, AU Foulum og andre kapaci-

teter indenfor området, udarbejdet nærværende retningslinjer for udtagning af mælkeprøver og tolkning af 

mælkeprøveresultater i forbindelse med goldning og evt. goldbehandling med antibiotika. Disse retningslin-

jer skal ses som en udbygning af ”Retningslinjer for brug af antibiotika i kvægbesætninger” fra 2013. 

Udtagning af mælkeprøver 

Forudsætningen for en lovlig goldbehandling er, at der foreligger en mælkeprøve af den enkelte ko med 

fund af yverpatogener. Mælkeprøven skal undersøges på en af følgende måder: 

 Ved PCR-analyse  

 På et akkrediteret laboratorium 

 Ved at dyrlægen selv foretager en dyrkning i sit laboratorium. Det anbefales meget kraftigt, at laborato-

riet deltager i ringtesten, udbudt af DTU Veterinærinstituttet. Derudover skal der løbende sendes su-

spekte isolater ind til verifikation på et akkrediteret laboratorium. Det forventes, at praksis kan identifi-

cere de patogener, som indgår i anbefalingen vedr. goldning. 

 
Mælkeprøvens resultat er gyldigt som grundlag for en goldbehandling i 35 dage fra den dag, prøven er ud-

taget. 

Strategi 

Strategien for udtagning af mælkeprøver skal i den enkelte besætning overvejes nøje og afklares i samar-

bejde mellem den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen. Udgangspunktet bør altid være besæt-

ningens aktuelle yversundhed og målsætningen for besætningen.   

 Sanering for smitsomme mastitisbakterier 

Hvis man ønsker at finde alle malkeoverførte bakterier som Strep. agalactia og Staph. aureus, skal man 
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konsekvent udtage prøver fra alle køer umiddelbart inden goldning. Det skyldes, at køer med celletal 

under 200.000 godt kan have en infektion med, fx Strep. agalactia og Staph. aureus. Det vil med andre 

ord sige, at alle køer skal undersøges inden afgoldning, hvis man vil forsøge at reducere forekomsten el-

ler sanere besætningen for smitsomme mastitisbakterier.  

 

 Goldbehandling af alle subkliniske tilfælde 

Hvis strategien er at finde og evt. goldbehandle alle subkliniske tilfælde i besætningen - uanset den en-

kelte kos celletal - anbefales det, at mælkeprøverne analyseres ved brug af PCR. De seneste års under-

søgelser på området har vist en større sensitivitet ved PCR-analyser end ved den traditionelle dyrkning 

på agarplader af mælkeprøver fra subklinisk inficerede køer. Det gælder især Strep. agalactia, Staph. 

aureus og Mycoplasma bovis. Andre yverpatogener kan undersøges ved PCR eller ved dyrkning med en 

tilfredsstillende sikkerhed. 
 

Praktisk udtagning af mælkeprøver 

Udtagning til dyrkning på agar: 

Mælkeprøver til dyrkning på agar skal udtages aseptisk for at kunne give et retvisende billede af, om koen 

har en reel infektion. Derfor skal der gives instruktion i og løbende følges op på udtagning af mælkeprøver i 

besætningen.  

 

Udtagning til PCR-analyse 

Tester man ved hjælp af PCR-analyse, skal man være opmærksom på, at der, når ydelseskontrollen udtager 

prøven, af og til kan ske overslæb, dvs. at den foregående kos infektionsstatus påvirker den målte Ct-værdi i 

prøven. Et positiv testresultat betyder, således at koen enten er inficeret, eller at den foregående ko er 

inficeret, eller at selve prøven er kontamineret. For at mindske risikoen for falsk-positive testresultater, 

anbefales det at udtage goldkoprøver til PCR-test manuelt og aseptisk, ligesom man skal gøre for mælke-

prøver til bakteriologisk dyrkning. Men af praktiske grunde kan man i mange besætninger med fordel få 

mælkeprøverne udtaget automatisk i forbindelse med ydelseskontrollen.  

 

Hvis man samtidig har øget fokus på intern smittebeskyttelse, kan man med fordel genteste køer med 

Strep. agalactia og Staph. aureus efter kælvning.  

Ved bestilling af PCR-prøver gennem RYK kan man selv vælge de dyr, der skal tages mælkeprøver fra.  

Der er p.t. flere forskellige muligheder for at indsætte standarder for udvælgelse. Der arbejdes på, at dette 

gøres endnu mere dynamisk i forbindelse med fuld implementering af DMS Dyreregistrering, så såvel koens 

celletal som tidligere behandlinger, dyrkninger, CMT-test osv. også spiller en rolle for udpegningen. 

 

Goldbehandling med antibiotika 

Det anbefales at anvende nedenstående retningslinjer ved efterfølgende goldbehandling med antibiotika. 

Der kan dog være forhold i den enkelte besætning, som gør, at afvigelser fra disse anbefalinger giver de 

bedste resultater. Det kan f.eks. være køer med CNS-infektioner, som har celletal markant over 200.000 

ved goldning.  

Prøver fra køer med følgende svar kan goldbehandles på alle 4 kirtler med et godkendt goldpræparat. 
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PCR-prøver: 

 Strep. agalactia,  Ct-værdi < 37   

 Staph. aureus, Ct-værdi< 37 

 Strep. dysgalactia, Ct-værdi < 37 

 Strep. uberis, Ct-værdi <37 

Prøver fra køer med CNS-infektion med Ct-værdi < 32 og celletal > 200.000 kan overvejes goldbehandlet ud 

fra en samlet vurdering af yversundhed i den aktuelle besætning.  

Prøver fra køer med Klebsiella kan i besætninger med klinisk tilfælde og efterfølgende fund i goldprøver 

goldbehandles ved en Ct-værdi < 37. 

Prøver fra køer med Mycoplasma og Prototeca overvejes udsat. Diagnosen bekræftes efterfølgende ved 

dyrkning eller manuelt udtaget PCR-prøve.  

Ved andre bakteriologiske fund eller PCR-fund er effekten af goldbehandling meget tvivlsom og kan ikke 

anbefales. 

Ved bakteriologisk dyrkning: 

Prøver fra køer med følgende svar kan goldbehandles på alle 4 kirtler med et godkendt goldpræparat:  

 Strep. agalactia 

 Staph. aureus  

 Strep. dysgalactia  

 Strep. uberis 

Prøver fra køer med CNS-infektion med celletal > 200.000 kan overvejes goldbehandlet ud fra en samlet 

vurdering af yversundhed i den aktuelle besætning.  

Prøver fra køer med Klebsiella kan i besætninger med klinisk tilfælde og efterfølgende fund i goldprøver 

goldbehandles. 

Prøver fra køer med Mycoplasma og Prototeca overvejes udsat. Diagnosen bekræftes efterfølgende ved 

akkrediteret laboratorium. 

Effekt af goldbehandling 

Effekten af goldbehandling er normalt bedre end effekten af behandling i laktationen, ligesom forbruget af 

antibiotika er mindre. Effektmålinger af goldbehandlinger er tilgængelige i DMS Dyreregistrering, hvor man 

under Nøgletalstjek løbende kan overvåge effekten af besætningens håndtering af køer ved goldning. Når 

man evaluerer effekten, skal man være opmærksom på, at goldbehandlede køer godt kan nyinficeres i 

goldperioden. Ligeledes skal man være opmærksom på, at der i besætninger med højt smittepres kan køer, 

der kælver, og som er kureret, nå at blive inficeret inden første kontrol. Dette kan afdækkes ved at sam-

menligne CMT-test efter kælvning med celletal ved første kontrol efter kælvning. 
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