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SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. | Agro Food Park 15 | DK 8200 Aarhus N | seges.dk

•   Benyt holddrift, når kreaturerne flyttes til nye staldafsnit eller 
bokse

•  Flyt kun dyr til rengjort og desinficeret boks
•   Hav styr på hygiejnen: Hold fodringstrug og vandkar rene. Færdsel 

på fodergangen må kun foregå i renvaskede støvler
•  Hold bokse velstrøede
•   Hold dyrene isolerede ved tegn på sygdom som diarré og lungebe-

tændelse, da syge dyr udskiller mange bakterier.

Læg en handlingsplan
Hvis din besætning er smittet med Salmonella Dublin, er det vigtigt, 
at du får lavet en handlingsplan, så besætningen bliver fri for syg-
dommen. Din praktiserende dyrlæge kan hjælpe med at udarbejde 
handlingsplanen, så den tager udgangspunkt i netop din besætning. 

Symptomer og smitte
Udbrud af Salmonella Dublin viser sig oftest hos kalve fra to uger til 
seks måneder samt hos nykælvere. Men kreaturer i alle aldre kan 
blive syge. Symptomerne er feber, diarré, lungebetændelse, aborter 
samt akutte dødsfald hos de syge dyr.  Syge dyr udskiller store mæng-
der bakterier med gødningen, og en klat svarende til en teskefuld 
kan være nok til at smitte et andet kreatur. Smitten kan gemme sig i 
organisk materiale, som for eksempel gødning og gylle, hvor den kan 
overleve i flere år.

Læs mere om niveautildeling, sanering og Salmonella Dublin på 
www.salmonella.dk

Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, 
vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i besætningen 
eller ved slagtning. Forekomst af Salmonella Dublin i kødkvægsbe-
sætninger vurderes at være under 1,0 %.

Undgå smitte mellem besætninger 
Spredning af smitte fra én besætning til en anden sker hovedsageligt 
via kreaturer eller maskiner. Det bedste du kan gøre for at undgå 
smitte mellem besætninger er derfor:
•  Begræns køb og salg af dyr
•   Køb udelukkende niveau 1-kreaturer ved indkøb og få gerne ind-

sigt i besætningens historiske tankmælksprøver for salmonella, 
kalvedødelighed og eventuelle blodprøveresultater på enkelt dyr, 
inklusive de indkøbte

•   Undgå at bringe smitten videre til andre besætninger med snavse-
de støvler, kreaturvogne, maskiner, gyllevogne etc.

•   Har du selv besøgt en anden besætning, så skift tøj og fodtøj, før 
du går ind i din egen stald

•   Udlevering af dyr til slagtning eller levebrug bør foregå fra udle-
veringsrum.

Undgå smitte i besætningen
Smitten spredes især i stalde med dårlig hygiejne, høj belægning og 
sammenblanding af dyr.  Det bedste  du kan gøre for at forhindre 
smittespredning  er derfor:
•  Hold stalden ren
•   Omkring kælvning og ved høj belægningsgrad er det vigtigt at hol-

de god hygiejne og være opmærksom på syge dyr
•  Hold køer og småkalve adskilt fra ungkreaturer

Se eksempler på smitteveje, på bagsiden



Sanering for Salmonella Dublin administreres af SEGES, Husdyrinnovation  
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5000.

Kødkvæg – Smitteveje
Salmonella Dublin kan  

overføres mellem dyrene i  
besætningen på flere måder.  
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