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KVÆG

Kvægbesætninger

Et nyt forskningsstudie på DTU Veterinærinstituttet viser, at danske malkekvægbesætninger, 
som ikke er smittede med paratuberkulose, er følsomme over for indkøb af smittede dyr. For at 
holde sygdommen fra døren tilrådes det at købe dyr fra certificerede besætninger

Halvdelen	af	de	danske	malkekvægsbe-
sætninger	indkøber	jævnligt	nye	dyr	fra	
andre	besætninger.	Det	udgør	en	risiko,	
hvis	der	indkøbes	smittede	dyr.	Navnlig	
paratuberkulose	er	problematisk,	da	syg-
dommen	udvikler	sig	langsomt,	og	unge	
dyr	er	svære	at	diagnosticere.	Hvor	stor	er	
risikoen	for	at	få	besætningen	permanent	
inficeret	med	paratuberkulose,	hvis	der	
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indkøbes	et	smittet	dyr?	Det	var	udgangs-
punktet	i	et	forskningsstudie	på	DTU	
Veterinærinstituttet.

Mange	danske	malkekvægsbesætninger	
deltager	i	Operation	Paratuberkulose,	som	
er	et	saneringsprogram,	der	skal	hjælpe	
med	at	kontrollere	og	udrydde	paratuber-
kulose.	Det	betyder,	at	mange	af	landets	
besætninger	er	fri	for	paratuberkulose	
eller	har	ganske	få	dyr,	der	er	smittede.	

Handel	med	dyr	mellem	besætninger	

giver	imidlertid	mulighed	for,	at	uopda-
gede	smittede	dyr	kan	inficere	de	frie	
besætninger.	For	at	vurdere,	hvor	følsom	
en	besætning	er	for	introduktion	af	para-
tuberkulose,	brugte	vi	derfor	en	simule-
ringsmodel,	som	kan	simulere	en	specifik	
besætning,	som	indkøber	smittede	dyr.	
Modellen	blev	brugt	til	at	simulere	en	gen-
nemsnitlig	dansk	malkekvægsbesætning	
med	200	malkekøer,	som	fra	starten	var	fri	
for	paratuberkulose.	Der	blev	gennemført	
tre	studier	for	at	undersøge	betydningen	
af	indkøb	af	smittede	dyr.
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Paratuberkulose bider sig fast
I	det	første	studie	blev	der	indkøbt	et	
enkelt	smittet	dyr	til	besætningen,	og	
modellen	simulerede	så,	hvad	der	skete	
over	en	periode	på	ti	år.	Hvis	en	besæt-
ning,	som	fra	begyndelsen	var	fri	for	para-
tuberkulose,	indkøbte	ét	smittet	dyr,	var	
der	82	%	chance	for,	at	besætningen	var	
fri	for	paratuberkulose	efter	ti	år.	Det	vil	
sige,	at	der	er	18	%	risiko	for	at	blive	per-
manent	smittet	med	paratuberkulose,	hvis	
der	indkøbes	et	enkelt	smittet	dyr.	Hvis	
der	blev	indkøbt	ti	smittede	dyr	i	begyn-
delsen	af	perioden,	var	chancen	for	at	
være	fri	for	paratuberkulose	efter	ti	år	kun	
46	%.	Det	svarer	til,	at	der	er	56	%	risiko	
for	at	besætningen	bliver	permanent	smit-
tet	med	paratuberkulose,	hvis	der	indkø-
bes	ti	smittede	dyr.	

Disse	resultater	understreger	vigtighe-
den	af	at	indkøbe	raske	dyr,	hvis	man	
ønsker	at	være	fri	for	paratuberkulose.	Det	
er	derfor	en	god	idé	at	indkøbe	fra	besæt-
ninger,	som	er	certificeret	fri	for	paratu-
berkulose.

Begræns indkøb
I	det	andet	studie	blev	der	jævnligt	ind-
købt	et	antal	dyr	til	den	simulerede	besæt-
ning,	og	disse	dyr	havde	en	given	risiko	for	
at	være	smittet	med	paratuberkulose.	Det	
viste	sig,	at	en	paratuberkulose-fri	besæt-
ning	godt	kan	købe	et	enkelt	dyr	om	året	
fra	en	tilfældig	besætning	uden	at	have	
stor	risiko	for	at	blive	inficeret.	Risikoen	er	
dog	større,	hvis	der	indkøbes	ti	dyr	om	
året.	Så	vil	prævalensen	i	gennemsnit	blive	
omkring	3	%	efter	ti	år.	Hvis	der	indkøbes	
ét	dyr	om	året	fra	besætninger	med	høj	
prævalens	af	paratuberkulose,	vil	man	i	
gennemsnit	ende	med	en	prævalens	på	1	
%.	Hvis	der	indkøbes	ti	dyr	årligt	fra	disse	
højrisiko	besætninger,	vil	det	resultere	i	en	
prævalens	på	ca.	7	%	efter	ti	år.	Det	er	med	
andre	ord	vigtigt	at	vælge	sine	køer	med	
omhu,	hvis	man	ønsker	at	forblive	fri	for	
paratuberkulose.

Lille risiko for allerede smittede 
besætninger
I	det	tredje	studie	blev	effekten	af	jævn-
lige	indkøb	til	en	besætning,	der	allerede	
er	inficeret	med	paratuberkulose,	under-
søgt.	Mange	af	de	danske	malkekvægs-
besætninger	er	stadig	smittet	med	para-

tuberkulose,	og	den	gennemsnitlige	
prævalens	i	en	besætning	ligger	omkring	
6	%.	For	disse	besætninger	er	det	inte-
ressant	at	vide,	om	der	er	risiko	for	at	øge	
prævalensen	ved	jævnligt	at	indkøbe	
smittede	dyr.	Derfor	blev	det	undersøgt,	
om	indkøb	af	dyr	til	disse	besætninger	
udgør	en	risiko.	Resultatet	viste,	at	hvis	
der	indkøbes	fra	en	tilfældig	besætning,	
vil	prævalensen	ikke	påvirkes	nævnevær-
digt.	Heller	ikke	hvis	der	indkøbes	ti	dyr	
om	året.	Derfor	-	hvis	besætningen	alle-
rede	er	smittet,	er	der	altså	ikke	grund	til	
at	gå	op	i	at	købe	fra	besætninger	uden	
paratuberkulose.	

DTU	Veterinærinstituttet	bruger	iCull-mo-
dellen	til	bl.a.	at	forske	i	paratuberkulose	
og	er	i	øjeblikket	i	gang	med	at	udvide	
den,	så	den	også	omfatter	mastitis.	Der	er	
tale	om	en	simuleringsmodel,	der	er	udvik-
let	på	DTU	Veterinærinstituttet.	Den	simu-
lerer	en	dansk	malkekvægsbesætning	med	
høj	detaljegrad,	lige	fra	daglige	udsving	i	
køernes	mælkeproduktion	til	landmandens	
valg	af	dyr	til	udsætning.	iCull-modellen	
har	tidligere	været	brugt	til	at	vurdere	
effektiviteten	af	tiltag	i	Operation	Paratu-
berkulose.	


