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Sygdomsfremkaldende 
bakterier 

Bakterie  Sygdomstilfælde 2012 

Salmonella  1,198 

E. coli (VTEC) 190 

Campylobacter  3,728 

×10 ? 

Annual Report of Zoonoses in Denmark 2012 
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Sygdomsfremkaldende 
bakterier i husdyrgødning  
Hvilke findes hvor og hvor ofte? 

DANMAP 2012 & Annual Report of Zoonoses in Denmark 2009 



Husdyr kan udskille op til 100.000.000 bakterier per 
gram gødning – forskel dyreart / bakterie  
 
 
 
 
 
 
 

Sygdomsfremkaldende 
bakterier i husdyrgødning  
Hvor mange og hvor længe? 

Iltning (omrøring) 

Temperatur 

pH 
 

Eksempel: 

90% reduktion – 25 dage 

Dag 0  100.000 Salmonella/g 

Dag 25       10.000 

Dag 50           1.000 

Dag 75                 100 

Dag 100                       10  
Henfald over tid…. 
Forsøg: 90% reduktion, 6-44 dage 
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Sygdomsfremkaldende 
bakterier i husdyrgødning  
Hvor mange og hvor længe? 

Mange faktorer påvirker hvor 
hurtigt bakterierne forsvinder  
 Iltning (omrøring) 
 Temperatur 
 pH 

Henfald over tid…. 
Max. overlevelse  afh. bakterie art og antal v. start  
~ 5 mdr. 
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Husdyr kan udskille op til 100.000.000 bakterier per 
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Sygdomsfremkaldende 
bakterier i husdyrgødning  
Hvor mange og hvor længe? 

Henfald over tid….. 
 

Ingen frisk tilførsel 

afgørende ! 
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Sygdomsfremkaldende 
bakterier i husdyrgødning  
Overlevelse efter udbringning ? 



Overlevelse af bakterier efter 
gylleudbringning?  
Eksempler fra litteratur 

• Salmonella:  

- Græs: 100-150 dage i skygge / 85-170 d i sol 

- Græs: 0 dage / Jord: 90 d sommer – 170 d vinter 

- Græs: 7 dage 25/25 pos; 35 d 1/25 pos; 76 d 0 pos. 

Resultater opnået under forskellige forsøgsbetingelser… 

Mange faktorer påvirker overlevelse! 

 Svært at komme med entydig konklusion 



Jørgen Schlundt, licentiatafhandling, 1982 

Henfald i gylle på græs  
Danmark aug.-nov. 1980 
 

Dag 0:  

Start konc. ~10.000.000 

  (7.0 log) 

 

Antal bakterier - Dag 0 - 90 

 

 
Græshøjde: 

A: 16 cm      32-42 d 

B: 8-18 cm       42-56 d 

C: 0-8 cm      71-90 d 
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Mange faktorer påvirker 
bakteriers overlevelse  
efter udbringning…. 

UV lys 

Temp. 

UV, udtørring, temp. udsving 

Ingen UV – mere stabile forhold 
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Forsøg: 
Afgræsning på græs  
tilført gylle 
 

Spredning af Salmonella Dublin 100.000 / ml 

 12 kalve indsættes        kalve ud 
  1 kalv positiv 
    (11 dage) 

0 8 dage          35 dage 

Kilde: Taylor, 1973 
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Forsøg: 
Salmonella inficerede grise  
på græsfolde  
 

4 græsfolde 

Salmonelle-inficerede smågrise  
Ind         Ud  
    Nye salmonella frie grise 

      12/40 grise positive  

0 uger         6, 7 uger  12 uger     

       

    
Jensen et al. 2006 



Gylle til græs bør så vidt muligt kun anvendes til:  

– slætafgrøder, ensilage, hø eller tørret grønt.  

 

Hvis gylle anvendes til afgræsningsgræs: 

Ikke-lagret gylle:  

- Mindst 60 dage 

Lagret gylle eller hygiejniseret gylle fra et biogasanlæg:  

- Mindst 30 dage (smitterisiko) / mindst 60 dage (foderoptagelse) 

”Lagret gylle” 
- mindst 60 dage i sommerperioden  
- mindst 90 dage i efterårs- og vinterperioden. 

Retningslinier for anvendelse 
af gylle på græs Dansk kvæg, Landbrugsinfo, 2005 
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Tak for 
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