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Epidemiologisk undersøgelse af salmonella-forekomst i økologiske svinebesætninger 
 
Chefkonsulent, dyrlæge Jan Dahl 
 
Sammendrag 
I efteråret 2012 blev der gennemført en epidemiologisk undersøgelse i 32 økologiske besætninger.  
Fra 29 af disse besætninger var der i 2012 udtaget kødsaftprøver til salmonella-undersøgelse. 
Undersøgelsen blev gennemført specielt for at belyse, om typen af grovfoder har betydning for 
salmonella-forekomsten, målt med kødsaftprøver, samt om anvendelse af dybstrøelse i 
slagtesvinestalde havde en betydning for salmonella-forekomsten.  
Undersøgelsen kunne ikke påvise en statistisk sikker forskel på salmonella-forekomsten i 
besætninger med og uden dybstrøelse.  
Der blev identificeret 6 forskellige typer grovfoder, men 4 af disse blev kun anvendt i 1 eller 2 
besætninger, og kunne derfor ikke vurderes statistisk.  
Græs eller kløvergræs blev anvendt i 24 besætninger. 12 af disse besætninger angav, at græs eller 
kløvergræs var ensileret, mens de andre 12 besætninger angav, at græsset var wrappet.  
Besætninger, der angav, at de anvendte græs eller kløvergræs som ensilage, havde i gennemsnit 
5,6 % positive kødsaftprøver, mens besætninger, der anvendte wrap, i  gennemsnit havde 13,5 % 
positive kødsaftprøver. Denne forskel var statistisk sikker (p=0,04). 
Der kunne ikke påvises nogen sikker effekt af mængden af grovfoder, der blev anvendt. 
Der blev ikke fundet statistisk sikre effekter af de øvrige faktorer.  
 
Baggrund 
Det seneste år har flere økologiske besætninger i perioder haft en for høj salmonella-forekomst. 
Økologiske besætninger afviger på nogle punkter fra konventionelle svinebesætninger. Økologiske 
besætninger anvender grovfoder af forskellig karakter, og opstaldningen foregår mere ekstensivt. 
Blandt andet anvendes dybstrøelse hyppigt i økologiske besætninger.  
For at undersøge, om disse forhold har betydning for salmonella-forekomsten, blev der gennemført 
en spørgeskema-undersøgelse af disse forhold i økologiske besætninger. 
 
Materiale 
Der blev udsendt et spørgeskema til økologiske besætninger, hvor de blev bedt om at beskrive 
foderforhold, opstaldningsforhold og besætningsstørrelse.  
Resultaterne fra spørgeskemaerne blev kombineret med kødsaftprøveresultater fra hele 2012. Da 
der udtages et forskelligt antal kødsaftprøver i besætningerne afhængig af tidligere salmonella-
forekomst (såkaldt risikobaseret overvågning), blev der kun anvendt den først udtagne prøve fra 
hver besætning i hver måned.  
Sammenhængen mellem salmonella-forekomst og besætningsfaktorer blev undersøgt i en logistisk 
regressionsmodel med andelen af positive kødsaftprøver som afhængig variabel, og 
besætningsfaktorer som forklarende variabler. 
 
Resultater 
32 besætninger indsendte besvarelser, der kunne analyseres. For 3 af disse var der ikke 
kødsaftprøver i databasen fra 2012. 
De statistiske analyser kunne derfor foretages på 29 besætninger.  
I tabel 1 er vist sammenhængen mellem salmonella-forekomsten og de enkelte besætningsfaktorer.  
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Tabel 1. Opgørelse over besætningsfaktorer og salmonella-forekomst 
Faktor Niveau Antal  

besætninger 
% positive 

kødsaftprøver i 
gennemsnit 

P-værdi 

Fodertype Færdigfoder 
Hjemmeblandet 

16 
13 

10,4 
14,0 

0,53 

Grovfoderemne Byg/hestebønne 
Byg/havre/ært 
Græs 
Helsæd 
Kløvergræs 
Majs 

1 
1 

13 
2 

11 
1 

0 
36,4 
8,2 
8,7 

11,3 
70,0 

0,0015 

Ensilage Ja 
Nej 

13 
16 

10,4 
13,4 

0,61 

Sobesætning Ja 
Nej 

18 
11 

10,7 
14,4 

0,53 

Dybstrøelse Ja 
Nej 

20 
9 

14,5 
7,0 

0,20 

Antal slagtesvin 
produceret pr år 

150-1000 
1000-2500 
2500-5000 
>5000 

8 
10 
5 
6 

5,4 
13,8 
13,2 
16,2 

0,06  
(som kontinuert 

logaritmeret 
variabel) 

  
Den eneste signifikante effekt i denne indledende undersøgelse var grovfoderemne. Men da 4 af 
grovfoderemnerne kun blev anvendt i 1 eller 2 besætninger, var det ikke muligt at uddrage klare 
konklusioner.  
Datasættet blev herefter begrænset til besætninger, der angav, om de havde anvendt græs eller 
kløvergræs.  For disse besætninger var der en statistisk sikker forskel på om der var anvendt 
ensilage eller wrap.  
Wrap er teknisk set også ensilage, men afviger fra ”traditionel” ensilage ved at have et højere 
tørstof-indhold og et lavere indhold af organiske syrer pr kg tørstof.  
Besætninger, der havde anvendt græs-ensilage havde en statistisk sikker lavere salmonella-
forekomst (5,6 % positive kødsaftprøver) sammenlignet med besætninger, der havde anvendt wrap 
(13,5 % positive kødsaftprøver).  
Det var ikke muligt at vurdere andre typer ensilage, da der var så få besætninger, der anvendte 
andre typer.  
 
 
Diskussion 
Der er tale om en meget lille epidemiologisk undersøgelse, så den statistiske styrke til at finde sikre 
forskelle er lille.  
Den statistisk sikkert lavere forekomst i besætninger, der fodrede med græs-ensilage, 
sammenlignet med wrap, kan skyldes, at der i højere grad dannes organiske syrer ved 
ensileringsprocessen. Ensilage har typisk et indhold på 46-50 g mælkesyre pr kg tørstof, hvor wrap 
typisk har omkring 18 g mælkesyre pr kg tørstof. Organiske syrer er i flere undersøgelser vist at 
have en beskyttende effekt overfor høj salmonella-forekomst.  
En undersøgelse af denne type kan ikke bevise, at græs-ensilage beskytter mod høj forekomst af 
salmonella. Et bevis kræver en egentlig afprøvning af ensilage. Men resultatet indikerer dog, at 
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ensilage kunne være interessant som interventions-mulighed i besætninger med en høj salmonella-
forekomst.  
Men undersøgelsen viser også, at besætninger, der anvender græs-ensilage, ikke kan forvente, at 
det er en garanti for lav forekomst, da 1 af besætningerne havde 25 % positive kødsaftprøver. Dels 
kan kvaliteten af ensilagen måske have betydning, og dels kan andre uheldige besætningsfaktorer 
også spille en rolle.  
Det var ikke muligt at vise en sammenhæng mellem mængden af grovfoder og salmonella-
forekomsten. Men generelt var der ikke stor forskel på den anvendte mængde, og den blev ofte 
angivet med en stor usikkerhed pr besætning.  Så den manglende sammenhæng kan være en 
kombination af lille variation, usikker mængdeangivelse og få observationer.  
Anvendelse af hjemmeblandet foder er vist i flere undersøgelser at have en beskyttende effekt. 
Denne effekt kunne ikke påvises i denne undersøgelse, men må siges at være så veldokumenteret, 
at denne undersøgelse ikke kan afvise den beskyttende effekt af hjemmeblandet foder.  
Samlet set giver undersøgelsen anledning til at gentage, at for besætninger, hvor alt ind-alt ud drift 
er vanskelig og hvor salmonella-beskyttende fodringssystemer er vanskelige at anvende, og hvor 
der ikke tidligere har været tegn på salmonella-problemer, bør besætningen tilstræbe at undgå at 
indkøbe salmonella-positive avlsdyr eller smågrise.  Hvorimod det formentlig er af begrænset værdi 
at indkøbe salmonella-negative avlsdyr eller smågrise til besætninger, der allerede er positive, med 
mindre der gennemføres en sanering.  
 
 
 
 
 
 
 
 


