
Liza Rosenbaum Nielsen
Professor i Veterinær Præventiv Medicin, 
Københavns Universitet
liza@sund.ku.dk

Muligheder 
og barrierer 
for forbedring af 
smittebeskyttelsen

BioSecure.dk

mailto:liza@sund.ku.dk


Landmandsopfattelser af smittebeskyttelse 
og samarbejdet med dyrlægen herom

27-02-2018 2

Formålet er, at belyse bevæggrunde og barrierer til at 
implementere smittebeskyttelse i kvægbesætninger 
og samarbejdet med dyrlægen herom
• Pilotprojekt under udviklingen af BioSecure-platformen
• Støttet af Kvægafgiftsfonden, gennemført i efteråret 2017
• Klientmøder i 7 dyrlægepraksis i Jylland og på Fyn
• Besætningsbesøg efterfulgt af møder med i alt 

ca. 220 deltagende landmænd og elever, ca. 20 dyrlæger
• Brug af klikkere til at besvare 35 udsagn om egne opfattelser
• Skriftlig tilladelse til at bruge data fra deltagerne



Komplekst af forskellige gode grunde
mange forskellige smitstoffer og mange 

faktorer der påvirker spredningen

27-02-2018 5
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Hvad er BioSecure.dk ?
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http://www.bioscure.dk/


Log ind på BioSecure.dk med DLBR-kode 
(koden til Landmand.dk, DMS, Webdyr osv.)
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http://www.bioscure.dk/


Oversigtsrapport
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Udvidet rapport i BioSecure
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Alle ægte besvarelser i BioSecure fra 74 besætninger

Ge
ne

re
lt

Kæ
lv

ni
ng

+n
yf

ød
t

Rå
m

æ
lk

st
ild

el
in

g

Rå
m

æ
lk

sk
va

lit
et

Rå
m

æ
lk

sh
ån

dt
er

in
g

Sø
dm

æ
lk

 o
g e

rs
ta

tn
in

g

Fr
am

al
ke

t m
æ

lk

M
æ

lk
ef

od
rin

g

Ko
nt

ak
t-e

nk
el

t

Hy
gi

ej
ne

-e
nk

el
t

Ko
nt

ak
t-f

æ
lle

sb
ok

se

Hy
gi

ej
ne

-fæ
lle

sb
ok

se

Ty
re

ka
lv

e



Antal besvarelser i projektet

190 deltog helt eller delvist i 
klikkerbesvarelserne ved klientmøderne

128 af de 190 har skrevet under på, 
at vi måtte bruge deres data

118 af de 128 har givet fulde besvarelser 
(besvaret mindst 33 af 36 spørgsmål)

46 af deltagere har givet lov til at kombinere  
deres svar fra klikkerundersøgelsen og 
har samtidig besvaret BioSecure-kalvespørgeskemaet
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Danmark bør have en høj 
sundhedsstatus i kvæg
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n=118



Jeg vil gerne medvirke til, at dansk 
kvægbrug har en høj sundhedsstatus
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n=118



Det er vigtigt, at os der arbejder i min 
besætning, sørger for god smittebeskyttelse
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46 besætninger med koblede data

3 Jersey, 43 tung race
9 økologer, 37 konventionelle

6 i Salmonella Dublin-niveau 2 og 40 i niveau 1

1-7 ejendomme per bedrift
56 til 1296 kælvninger de sidste 12 måneder
Alder ved 1. kælvning: 21.9-28 måneder (spredning 0.9-3.1) 

Antal dyr indkøbt 0-398 fra op til 7 besætninger

Døde køer: 0-17 %
1-30 dage: 0-13 %
1-180 dage (justeret for ind-og udgang): 0-32 %
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n=46
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Nogle sammenhænge i data fra 46 besætninger 

Stemmer med litteraturstudier af effekt af kalvesygdom på reproduktion 
~ 3 måneder højere 1. kælvningsalder, hvis kalvene har haft lungebetændelse 

(Svensson og Hultgren, 2008; Lundborg et al. 2003)
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Opfattelser og forhold forbundet med 
kalvedødelighed hos 1-30 dage gamle kalve

”God smittebeskyttelse giver sunde dyr i besætningen”
‘Enige’ havde gennemsnitligt set 3-3,5 %point 

lavere kalvedødelighed end ‘Ikke enige’
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”Det er umuligt at undgå, at der kommer 
smitsomme sygdomme ind i min besætning”
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Opfattelser og forhold forbundet med 
kalvedødelighed hos 1-30 dage gamle kalve

”Det er umuligt at undgå, at der kommer 
smitsomme sygdomme ind i min besætning”

Enig (18): 4.2 %  (3-6 %) 
Hverken enig el. uenig (12): 2.1 %  (1-3 %)
Uenig (16): 2.9 %  (1-4 %)
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Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig, 
når det handler om at gennemføre ændringer i 
din måde at drive din besætning på?
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A. Jeg vil gerne være en af de første til at tage nye metoder i brug, 
selv hvis der er en risiko for, at de ikke virker - ‘first-mover’

B. Jeg er en af de første til at tage nye metoder i brug og er med til at 
skabe nye tendenser og meninger om tingene - ‘trendsetter’

C. Jeg vil helst forstå nye metoder og hvordan de passer ind 
i min egen situation, før jeg bruger dem - ‘vurderende’

D. Jeg vil helst vente og se, hvordan det går i andre besætninger, 
før jeg føler mig overbevist om, at jeg skal prøve nye / anderledes 
metoder - ‘afventende’

E. Jeg bryder mig ikke om at ændre på tingene og baserer mest min 
beslutninger om at bruge nye metoder på tidligere erfaringer og hvad 
der har virket hidtil - ‘forandringsresistent’



Fordeling af ‘forandringsvillighedstyper’
blandt de 46 besvarelser 
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Kalvedødelighed 1-30 dage i besætninger
med respondenter der angav

forskellige risiko/forandringstyper
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Det nytter ikke at forbedre smittebeskyttelsen 
i min besætning, før den bliver forbedret 

i resten af kvægbruget
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SKAL SAMARBEJDET 
MED DYRLÆGEN OM 

SMITTEBESKYTTELSE OG 
SYGDOMSBEKÆMPELSE 

HOS KALVENE 
JUSTERES?



”Jeg kunne godt tænke mig, at min dyrlæge 
snakkede mere med mig om generel 

smittebeskyttelse i besætningen” 
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”Jeg kunne godt tænke mig, 
at min dyrlæge snakkede mere med mig 
om sygdomsforebyggelse hos kalvene”
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”Jeg vil hellere snakke med andre 
end den sædvanlige besætningsdyrlæge 

om smittebeskyttelse i besætningen” 
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NÆSTE SKRIDT
Andre typer af analyser af data

Brug af BioSecure i ‘Robuste kalveprojekt’ 
2018-2020

Større datasæt til analyser
Validering af scorer vs. virkelighed

TAK TIL DELTAGERNE I PROJEKTET
TAK TIL KVÆGAFGIFTSFONDEN
TAK TIL JER FOR AT LYTTE MED
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