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Kan man sige indkøb og sund fornuft i samme sætning? 
Af Dyrlæge Line Fruergaard-Roed, Heden & Fjorden 

Indkøb af dyr udgør en stor risiko for introduktion af sygdomme til en besætning. Alligevel sker det i 

halvdelen af landets kvægbesætninger, og sådan har det været i mange år. Intet tyder på at 

udviklingen er ved at vende, og derfor er det relevant at stille spørgsmålet: Hvis der skal købes dyr 

ind, hvordan gør man det så på den sikreste måde? 

Danmark har tradition for at udrydde sygdomme, og derfor er der flere af de betydningsfulde 

kvægsygdomme, vi kan få oplyst ”besætningsstatus” på, f.eks. Salmonella og B-streptokokker. 

Ved andre sygdomme er screeningsdata tilgængelige, og det vil sige at der er mulighed for at 

indkøbe på et oplyst grundlag, hvis informationerne indhentes.  

Det giver os mulighed for at lave en risikovurdering, når der indkøbes dyr, og det er noget 

kvægbruget snuser til på forskellig vis lige nu. I slutningen af 2015 blev der afprøvet et 

risikovurderingsværktøj til slagtekalvebesætninger, der i sagens natur er meget afhængig af sikre 

indkøb. Værktøjet gav slagtekalveproducenterne mulighed for at vurdere leverandørbesætninger 

mht. salmonellastatus og historiske titerværdier samt dødelighedsniveauer. På den måde har 

slagtekalveproducenten mulighed for at følge de helt aktuelle salmonellaniveauer og dermed 

undgå at købe ind fra nysmittede besætninger. Samtidig kan der gives en pejling på den generelle 

sundhed ved kalvene i leverandørbesætningen. Det giver mulighed for at træffe et kvalificeret valg 

ved indkøb, og det kan bruges som et dialogværktøj mellem køber og sælger. For 

malkekvægsbesætninger, der skal indkøbe dyr, findes der et internet baseret 

risikovurderingsværktøj. Her indhentes tilgængelige sundhedsdata fra kvægdatabasen på de 

pågældende dyr, der sættes til salg, samt besætningsstatus. Det giver igen mulighed for at handle 

på et oplyst grundlag.  

Desværre findes der mange tabsvoldende sygdomme, hvor der ikke findes mulighed for at 

statusinddele dyr og besætninger, f.eks. digital dermatitis, ringorm, skab osv. Her er der ingen 

mulighed for at ”skrivebordsarbejde” sig ud af problemet. Men der er stadig meget man kan gøre 

for at lave indkøbet mere sikkert. Personligt tjek af dyrene i sælgers besætning, hvor de kigges 

igennem fra top til tå giver mulighed for at spotte de synlige sygdomme. Men der er også mulighed 

for at stille krav til blodprøver af enkeltdyr (salmonella), samt at spørge ind til forskellige sygdomme 

i besætningen- eks. Niveau af digital dermatitis fra klovregistreringer. Det er nemmere, at få spurgt 

om de rigtige ting, når man ser hinanden i øjnene! Sidst men ikke mindst vil landmanden, der 

køber ind, kunne nedsætte risikoen for introduktion af sygdomme ved at sætte indkøbte dyr i 

karantæne og holde den interne smittebeskyttelse i besætningen i top, så spredning af sygdomme 

fra indkøbte dyr minimeres. 

Indkøb kan aldrig laves sikker, men der er mange muligheder for at mindske risikoen, hvis indkøb 

er en nødvendighed. Vær helt klar over hvad dine egne krav er til status på indkøbte dyr er, og 

hvordan dine procedurer er i forbindelse med indkøb. Du kan læne dig op af de tilgængelige 

risikovurderingsværktøjer, men husk: Der er kun dig selv til at passe på din besætning! 


