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Den seje kamp mod Salmonella Dublin
Hele to gange har slagtekalvepro-
ducent John Pedersen saneret sin 
besætning fri for salmonella. Det har 
på den hårde måde lært ham, hvor 
vigtig smittebeskyttelse er – og nye 
procedurer har givet ham en sundere 
besætning. 

• Af Kvægfagdyrlæge Betina B. Tvistholm, SEGES kvæg

Efter et langt saneringsforløb lykkedes det slagte-
kalveproducent John Pedersen at slippe af med 
Salmonella Dublin, og i juni måned 2014 blev be-
sætningen placeret i niveau 1. Men i sommeren 
2015 fandt salmonella igen vej til Johns besæt-
ning. En slagteprøve havde en værdi på 129 ODC 
%, hvilket tydede på aktiv smitte i besætningen. 
Han tilkaldte straks dyrlægen, som udtog 10 blod-
prøver af de yngste kalve over tre måneder for at 
se, hvor stor spredningen var i besætningen. Des-
værre var resultatet ikke godt nyt: fire kalve var 
positive med værdier over 50 ODC%, tre kalve 

havde værdier mellem 25-50 ODC %, to lå under 
25 ODC% og en enkelt var på 0. Der var altså ak-
tiv smitte blandt de yngste kalve.

Resultatet var nedslående for John, der havde 
kæmpet så mange år og endelig var sluppet af 
med bakterien. John tog kontakt til sine rådgivere 
og havde både dyrlæge Jacob Glasius og slagte-
kalverådgiver Terese Jarltoft med på råd. Der blev 
truffet en beslutning, lagt en plan og John udskød 
indkøb af nye kalve for at få rengjort hele star-
terafsnittet. 

Grundig rengøring af starterafsnit
John fulgte alle rengøringsprocedurerne til punkt 
og prikke og gjorde det hele ekstra grundigt, for 
at saneringen skulle lykkedes. Efter kyndig vejled-
ning fra Jørgen Stein, Markedschef ved DLG desin-
fektion, blev hele starterafsnittet sat i blød med 
en hobby-ALTO renser på lavt tryk op til 1,5 me-
ters højde. Herefter kom der sæbe på, som efter 
30 minutter blev skyllet af igen. Denne procedure 
blev gentaget tre gange for at være ekstra sikker 
på få det hele med, da det var træværk der skulle 
gøres rent. Derefter blev alt desinficeret med 
Kickstart. Efterfølgende stod det hele tomt for at 
tørre i fire dage, før der blev sat nye kalve ind.

Nye rutiner omkring hygiejne
Hygiejnen omkring fodertrug og vandkopper 

blev optimeret. De gamle vandkopper med fly-
der blev pillet ned, og mere rengøringsvenlige 
vandkopper installeret. Rengøringsproceduren 
for fodertru-gene blev forbedret med både sæ-
bevask og desinfektion ved hvert holdskifte samt 
ved gødnings-forurening. Der blev indført desin-
fektion af støvler, og nye rutiner omkring færden i 
besætningen. Blandt andet skulle der skiftes støv-
ler inden adgang i modtagerstalden. 

Niveau 1 efter tre måneder
John var meget spændt, da de nyindsatte kalve var 
blevet gamle nok til at teste for salmonella.  Og han 
var meget glad, da han i september måned kunne 
ringe til slagtekalverådgiver Terese Jarltoft, som 
havde været en stor støtte undervejs i processen, 
og fortælle hende, at besætningen nu var kommet 
i niveau 1. De 10 blodprøver, udtaget i september 
2015, var alle med et resultat på 0 ODC %. Smitten 
var blevet brudt.

John fremhæver især én ting fra forløbet – at han 
er blevet meget mere bevidst omkring hvor vigtig 
smittebeskyttelse er – både internt og eksternt. 
Det har været medvirkende til en bedre sundhed i 
besætningen og dermed færre behandlinger. 



Antibiotikaforbruget i en slagtekalve-
besætning afhænger af produktions-
formen. Starterbesætninger – dvs. 
store besætninger med lav indsættel-
sesalder, mange leverandører og kort 
tid i besætningen har markant højere 
forbrug end øvrige former.

• Mette Fertner, Veterinærinstituttet

I 2014 blev der udstedt cirka 500.000 ADD’er 
til danske slagtekalve (VetStat). Samme år blev 
der produceret 200.000 slagtekalve. Hoved-
parten af antibiotikaforbruget blev udstedt til 
luftvejslidelser (79 %), efterfulgt af led/lem-
mer/centralnervesystem (17 %) og mavetarm-
lidelser (3,6 %). Luftvejslidelser dækker over 
lungebetændelser, mens antibiotika udstedt til 
led/lemmer/CNS dækker over et mere broget 
billede af sygdomme, såsom klovbrandbylder, 
ledbetændelser og mellemørebetændelser.  
Forbruget varierede henover året. Generelt blev 
der udskrevet mere antibiotika i efterårs- og vin-
termånederne, formentlig på grund af en højere 
forekomst af luftvejslidelser. 

Forbrug afhænger af produktionsform
Kalvebesætninger kan karakteriseres ved, om 
kalvene holdes på en eller to besætninger i lø-
bet af opfedningsperioden (Figur 1), som vi her 
kaldte besætninger med hhv. en komplet pro-
duktion samt starter- og slutbesætninger. Af de 
oprindelige 333 slagtekalvebesætninger kunne 
258 besætninger tildeles en af de tre kategorier. 
Hver besætningstype er karakteriseret ved føl-
gende: 
Starterbesætninger (20): Store besætninger (≈ 
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500 kalve), lav indsættelsesalder (≈ 30 dage), 
mange leverandører (≈ 25), kort tid i besætnin-
gen (≈ 170 dage)
Slutbesætninger (21): Middel besætningsstør-
relse (≈ 200 kalve), høj indsættelsesalder (≈ 145 
dage), få leverandører (≈ 1), kort tid i besætnin-
gen (≈ 160 dage)
Komplet produktion (204): Middel besæt-
ningsstørrelse (≈ 200 kalve), lav indsættelsesal-
der (≈ 32 dage), medium antal leverandører (≈ 
7), lang tid i besætningen (≈ 270 dage)

Vi beregnede antibiotikaforbruget i lighed 
med Gult Kort beregningen, som: ADD/100 kal-
ve/dag, for hver af de 258 besætninger. Denne 
enhed svarer til den procentvise andel behand-
lede kalve per dag. Det vil sige, hvis en besæt-
ning har et antibiotikaforbrug på 2 ADD/100 
kalve/dag, svarer det til, at 2 % af kalvene dag-
ligt bliver behandlet (givet de alle vejer 200 kg). 

Fordelingen af antibiotikaforbruget hænger 
sammen med besætningstypen (tabel 1). Be-
sætninger med en komplet produktion, som er 
blandt de 25 % lavest forbrugende har således 
et antibiotikaforbrug på under 0,41 ADD/100 
kalve/dag, mens de 25 % højest forbrugende 
ligger over 1,36 ADD/100 kalve/dag. Midten 
findes ved 0,81 ADD/100 kalve/dag, hvor 50 % 
af starterbesætningerne ligger under og 50 % 
over dette antibiotikaforbrug. Tilsvarende vær-
dier for starter- og slutbesætninger ses i tabel 1.

Starterbesætninger ligger markant højere end 
både slut- og komplette besætninger. Det kan 
forklares ved, at starterbesætningerne er både 
relativt store (indsætter mange kalve) og har 
mange leverandører i forhold til de andre to 
produktionstyper. Det øger risikoen for at slæbe 
smitte ind. Derudover bidrager den lave indsæt-

telsesalder og korte tid i besætningen til, at kal-
vene så at sige kun opholder sig her i den periode 
af deres liv, hvor de har størst risiko for sygdom og 
dermed tildeles mest antibiotika. I komplette be-
sætninger indsættes dyrene ved omtrent samme 
alder, men da de hovedsageligt behandles i star-
ten af produktionen, vil den længere opholdstid 
i besætningen bidrage til, at der gennemsnitligt 
behandles en lavere andel af dyrene dagligt.

Sammenlign din egen besætnings anti-
biotikaforbrug med andres
Ønsker du at sammenligne dit antibiotikafor-
brug med andres, kan du sammenligne ”Bes. 
Gns. ADD/100 dyr/dag (9 mdr)” fra din Gult 
Kort-opgørelse med tabel 1. Har du eksempelvis 
et forbrug på 2 ADD/100 kalve/dag, kan du se, 
at hvis du har en komplet slagtekalvebesætning, 
så svarer dit forbrug til den øverste fjerdel af de 
258 undersøgte producenter. Men har du en 
starter-besætning ligger dit forbrug imidlertid i 
den nedre halvdel af de undersøgte.

Nedre 
25%

Midten Øvre 
25%

Starter- 
besætninger

< 1,51 2,26 > 3,57

Slut- 
besætninger

< 0,12 0,41 > 1,03

Komplet  
produktion

< 0,41 0,81 > 1,36

Tabel 1: Antibiotikaforbrug i 2014 i forhold til besæt-
ningstype. Antibiotikaforbruget er standardiseret som 
ADD/100 kalve/dag for 258 slagtekalvebesætninger. 
Nedre 25%: Den fjerdedel af besætningerne, der har 
det laveste forbrug af antibiotika ligger under denne 
værdi. Øvre 25%: Den fjerdedel af besætningerne, der 
har det højeste forbrug af antibiotika ligger over denne 
værdi. Midten: Halvdelen af besætninger bruger min-
dre og halvdelen mere end denne mængde antibiotika.

Ida gik konkurs fire år efter opstart

Kalvene er væk, men Ida og Martin Nytoft bor stadig 

til leje i stuehuset på den ejendom, de nåede at drive 

fra 2011 til 2015.

Først indkøring, derefter to år med et 
underskud på ca. 30.000 kr.  Så satte 
banken stolen for døren. Nu kæmper 
Ida sammen med sin Martin for at få 
hverdagen til at fungere igen.

• Lone Sylvest Søgaard, SEGES

”Far, hvornår skal vi om og give muh-kalvene mad 
igen?” Det er, når 28-årige Martin Nytoft får det 
spørgsmål fra sin tre-årige datter, at det gør det al-
lermest ondt. Selv tre måneder efter konkursen, 
giver det stadig blanke øjne hos den store, stærke 
entreprenør.

For selv om det var konen Idas bedrift og hendes 
drøm om et liv som selvstændig, der brast efter 
bare fire år, gør det ondt på hele familien. Lillesø-
ster på halvandet år er nok den, der slipper lettest.

Gode produktionstal
Det gik ellers godt i slagtekalvebesætningen ved 
Vildbjerg. Med 1.332 gram/daglig tilvækst, til-
med en stigning på 90 gram fra høst til jul 2014, 
en dødelighed på 4,8 % og et beskedent un-
derskud på bare 30.000 kr. to år efter de havde 
startet en slagtekalveproduktion på 700 Dansk 
Kalv op fra bunden, var Ida og Martin Nytoft ikke 
nervøse. Heller ikke selv om banken i sommeren 
2012 satte renten på alt gæld op til 10,25 % med 
begrundelse i manglende overskud på bedriften.

Men det bliver de, da banken siger nej til at 
låne dem 200.000 kr. til indkøb af halm i juli 
2015. Og da dagsordenen til bankmødet se-
nere på måneden rammer postkassen, er de klar 
over, at det er slut.

”Jeg blev frygtelig frustreret. Nu havde jeg 
knoklet så meget. Og hvad skulle jeg så? 

Det er jo en livsstil at være landmand. Det 
her er vores hjem. Vores piger skulle vokse 
op her. Jeg følte, at hele familien blev split-
tet op,” lyder det fra 28-årige Ida Nytoft. 



Angivet indhold
(garanti) 

Underindhold
(nedre tolerance) 

Overindhold
(øvre tolerance) 

Råprotein Mindst 24%
Fra 8 til 24%
Under 8 % 

3 %-enheder
12,5 % af angivne indhold
1 %-enhed 

Som nedre

Råfedt Mindst 24%
Fra 8 til 24%
Under 8 % 

3 %-enheder
12,5 % af angivne indhold
1 %-enhed 

(2 x nedre)
6 %-enheder
25 % af angivne indhold
2 %-enheder 

Råaske  Mindst 24%
Fra 8 til 24%
Under 8 % 

Ingen nedre grænse 3 %-enheder
12,5 % af angivne ind-
hold
1 %-enhed 

Træstof  Mindst 20%
Fra 10 til 20%
Under 10% 

3,5 %-enheder
17,5 % af angivne indhold
1,7 %-enheder 

Som nedre 

Sukker og stivelse Mindst 20%
Fra 10 til 20%
Under 10% 

3,5 %-enheder
17,5 % af angivne indhold
1,7 %-enheder 

(2 x nedre) 
7 %-enheder
35 % af angivne indhold
3,4 %-enheder 

Vandindhold  Mindst 12,5%
Fra 5 til 12,5%
Fra 2 til 5%
Under 2% 

Ingen nedre grænse 8 % af angivne indhold 
1 %-enheder
20 % af angivne indhold 
0,4 %-enheder 

Energi i foderblandinger Pr. 100 kg foder 4 FE  

Før du tegner ny foderstofkontrakt
Vi anbefaler at du bruger ”Tjekliste ved indgå-
else af kraftfoderkontrakter” som ligger på Land-
brugsinfo.dk > Kødproduktion > Slagtekalve. 

Vi kan opfordre til at der aftales nogle mere 
snævre grænser, når der handles foderblandin-
ger, hvis man ønsker en større sikkerhed. DLBR 
Slagtekalve hjælper gerne når der skal indhentes 
tilbud og laves kontrakter.

Foderindkøb og kvalitet af indkøbt foder

Tabel 1. Tolerancerne for de almindelige næringsstoffer og mineraler i foderblandinger og fodermidler til kvæg. 

Det ville vi gøre anderledes
Skarpere krav til rådgiveren: 
Vi havde en malkekvægsrådgiver i begyndel-
sen, og han var nok ikke helt skarp nok på 
slagtekalveproduktion. Vi skulle have haft en 
slagtekalverådgiver fra starten af, men vi var 
for uvidende og godtroende
Billigere fodring: 
Først efter tre år gik vi fra færdigfoder til valset 
korn og tilskudsfoder. Vi skulle have ændret 
med det samme
Undgå dyrt vedligehold: 
I halvandet år brugte vi en gammel hænge-
bane strømaskine, og det var alt for dyrt i ved-
ligehold. Vi skulle have skiftet til traktor-mon-
teret strømaskine i stedet for med det samme.
100 pct. opdelt privatøkonomi: 
Alt, hvad Idas navn stod på, kunne kreditgi-
verne komme efter. Derfor burde de ikke have 
begge deres navne på Martins lønkonto, som 
de havde dankort til. Men det havde de, og 
banken tømte kontoen uden varsel.

Ganske kort forsøger de at få en rekonstruktion, 
men opgiver hurtigt. 3. juli 2015 bliver ejendom-
men pansat af DLR, og 4. september bliver den 
solgt til en lokal svineproducent, der går efter de 
70 tilhørende ha. 

Alene
I tiden efter føler Ida Nytoft sig meget alene med 
de mange opgaver, der følger, når man er gået 
konkurs. Moms, skat, friplads i daginstitutionen, 
krisehjælp, psykolog - forhold hun aldrig har be-
skæftiget sig med
”For os ville det have været godt, hvis landbru-
gets krisehjælp gik automatisk i gang. For jeg 
tror, alle ville have glæde af det,” fortæller Ida.  

Midt i alt forvirringen syntes Ida ikke, de havde råd 
til krisehjælp. Først da naboen får dem tilmeldt, 
går det op for dem, at det er et gratis tilbud.

Og gratis tilbud har de brug for. De har nemlig be-
gået den fejl, også at lade Idas navn figurere på Mar-
tins lønkonto. Så da de få dage efter pansætningen 
går på netbank, bliver de mødt af et stort nul.

”Så går man i panik. Vi har jo to små piger, og 
ikke en krone til at købe mad eller andre daglig-
varer for. Så vi måtte gå til min mor, der heldigvis 
kunne låne os et par tusind kroner til det mest 
nødvendige,” fortæller Ida.

Det tager tid
Familien bor stadig i stuehuset til ejendommen, nu 
som lejere. Martin arbejder fuldtid hos den entre-
prenør han var deltids ansat hos, mens de havde 
ejendommen. Og Ida har fået arbejde på en fabrik, 
der bearbejder køkkenelementer. De forventer, 
at en tre-årig gældssanering går i gang til sommer. 
De har været gode til at snakke sammen igen-
nem hele forløbet, og begges forældre har 
været gode til at træde til med støtte, så-
vel mentalt som praktisk og økonomisk.  
”Vi er ikke ovenpå endnu. Nogen dage synes man 
bare ikke, man kan finde ud af noget som helst, og 

Hvordan ruster du dig 
overfor banken?
• Af Terese Myhlendorph-Jarltoft

Vi lever i en tid, hvor verden i dag kan se helt 
anderledes ud i morgen. Netop derfor er det 
vigtigt, at have en god dialog med sit pengein-
stitut samt et godt overblik over sin produktion 
og sin økonomi. Kaj Nielsen, Landbrugsrådgiver 
fra Nordea i Haderslev kommer her med 6 gode 
råd:
• Kend kravet til dit DB, eventuelt via drifts-

grensanalyser
• Lav et budget og brug dette som dit eget og 

som bankens styrringsværktøj
• Fremvis simple nøgletal fulgt op af forbed-

ringspotentialer og følsomhedsanalyser og 
sæt realistiske mål for bedriften.

• Handlingsplaner for, hvordan forbedrings-
potentialer kan realiseres med målepunkter 
fulgt op vha. effektivitetsopgørelser, punkt-
vejninger eller andet.

• Hav en god dialog med dit pengeinstitut og 
involver dem, ved behov for nye investerin-
ger eller ved budgetoverskridelser.

• Foretag rentabilitetsberegninger, ved ønsket 
om at investere og fremvis dokumentation 
for, at investeringen forbedrer ejendom-
mens drift og likviditet.

• Per Spleth, DLBR Slagtekalve

Flere producenter spørger om krav til afvigelser 
i indkøbt kraftfoder. Nogle producenter har fået 
taget analyse af læsseprøver og oplevet, at der 
er afvigelser i protein og FE. Der er dog nogle til-
ladte afvigelser, som foderfabrikken skal holde 
sig indenfor.   

Tilladte afvigelser ved analyser af foderet er  
ens for foderblandinger og fodermidler. 

Aktuelle priser på råvarer.
Vi hører faldende priser på næsten alle råva-
rer nu fra aug 2016. Sojaskrå til 230-235 kr og 
rapsskrå til 160-165 kr. Byg/hvede til 105 kr 
og rug til 90 kr til ny høst. Roepiller forventes 
at koste 120-125 i kampagnen(1.10-31.12)

Pris på en 17 % blanding ligger på ca 160 
kr og en 15 % på ca 155 kr fra aug 2016. Vi 
opfordre Jer producenter til nu at få indhen-
tet nogle tilbud på foder og så vurdere om der 
skal laves aftale allerede nu? Kontakt os gerne 
så vi kan hjælpe Jer med at få den rette aftale.  

det føles som om, alt energi har forladt en. Men 
det går den rette vej,” lyder det fra Ida Nytoft.
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DLBR Slagtekalve

Såleblødninger er ikke forbeholdt 
malkekøer. Lidelsen er fundet hos 90 
pct. af danske slagtekalve. Årsagen 
kan være den intensive fodring, som 
disponerer for sur vom. 

• Af Henrik Læssøe Martin, SEGES

Der har ikke tidligere været foretaget undersø-
gelser af klovlidelser hos slagtekalve, hverken i 
Danmark eller i udlandet. Nu har to dyrlæger i 
deres afsluttende speciale imidlertid undersøgt 
forekomsten af især såleblødninger blandt kalve 
i forbindelse med slagtning, og de har fundet 
lidelsen hos næsten 90 % af dyrene. Den høje 
forekomst dækker dog både meget lette og 
mere alvorlige skader. 

Kan skyldes sur vom
Problemet er velundersøgt hos køer, og der er 
også tidligere foretaget undersøgelser blandt 
kvier. Såleblødninger er blødninger eller blod-
udtrædninger, der opstår mellem klovens 
hornproducerende væv og klovens hornkapsel. 
Efterhånden som klovene vokser, bliver blød-
ningerne synlige på klovens underside (sålen). 
Man mener fra undersøgelser af køer og kvier, 
at blødningerne enten kan skyldes sur vom 
(vomacidose), og forfangenhed (laminitis) eller 
være resultatet af ydre trykpåvirkninger. Det 
kan også være tilfældet for slagtekalve. Den 
intensive fodring af slagtekalve disponerer for 
sur vom. Blandt kalvene i undersøgelsen havde 
57 % kroniske forandringer i vommen som tegn 
på længerevarende perioder med sur vom. Der-
udover har mange kalve forvoksede klove, fordi 
klovsliddet er meget lille på dybstrøelse. Klo-
vene bliver lange og evt. buede. Det bevirker, at 
vægten på klovene bliver forskubbet til den ba-
geste del af klovene. Den bageste del af klovene 
bliver derfor i nogle tilfælde overbelastet. Det 
forhold at tyrene springer på hinanden vil også 
bevirke en ekstra belastning, som kan være med 
til at fremprovokere klovskaderne. Typisk er det 
de udvendige klove på bagbenene, som bliver 

værst ramt, da de er de mest vægtbærende.
Årsagerne til forekomst af såleblødninger 

blandt danske slagtekalve analyseres i endnu et 
specialeprojekt, som afsluttes senere på året. Ud 
over registrering af såleblødninger er der bl.a. 
indsamlet data om opstaldnings- og fodringsfor-
hold fra omkring 30 besætninger.

Kan måske påvirke tilvæksten
Det er overvejende sandsynligt, at kalvene i et 
eller andet omfang er generet af såleblødnin-
gerne. Alvorligheden af klovlidelser vurderes 
ofte ved en halthedsundersøgelse. Da langt de 
fleste af kalvene har såleblødninger på både 
højre og venstre bagben, vil det i praksis være 
svært at se halthed. Mere sandsynligt vil kalvene 
have en lidt kort og ”stikkende” gang, hvis der er 
forandringer på begge bagben. 

En såleblødning kan sammenlignes med at 
have en blødning under en negl. Vi ved fra un-
dersøgelse af malkekøer, at såleblødninger ofte 
resulterer i mere alvorlige hornrelaterede klovli-
delser. Disse lidelser er i specialet kun observe-
ret i meget begrænset omfang. Det skyldes nok, 
at de fleste kalve slagtes, inden de når at udvikle 
mere alvorlige klovlidelser. Opstaldning på dyb-
strøelse kan muligvis også være en medvirkende 
årsag, da belastningen her er mindre end på fast 
betongulv eller spalter. Det får vi forhåbentlig 
svar på senere på året. De hidtidige undersøgel-

ser har vist, at kalve med en høj daglig tilvækst 
har de værste såleblødninger. Det kan skyldes, 
at netop disse kalve har haft et højt indtag af 
kraftfoder eller fuldfoder og dermed har været 
ekstra disponerede for at få sur vom.  Anlægger 
man en positiv vinkel, kan man sige at såleblød-
ningerne nok ikke har nogen alvorlig velfærds-
mæssig betydning for kalvene. I modsat fald 
kunne man forvente at kalvene med de værste 
forandringer havde en dårlig tilvækst. Det er 
dog ikke til at vide om de bedste kalve kunne 
have vokset endnu mere, hvis ikke de havde 
haft såleblødninger. Netop dette er årsagen til 
at såleblødningerne er interessante for slagte-
kalveproducenterne. Måske kan vi med mere 
viden om forebyggelse af såleblødninger frigøre 
et ekstra vækstpotentiale hos kalvene. Afklaring 
af dette potentiale kræver dog yderligere forsk-
ningsmæssig afklaring. 

Forhåbentlig kan det næste speciale bidrage 
med mere viden om årsagsforhold omkring 
udvikling af såleblødninger og måske give brug-
bare tip til, hvordan produktionen af slagtekalve 
kan forbedres, så kalvenes vækstpotentiale ud-
nyttes optimalt. Der er dog behov for yderligere 
undersøgelser for at fastslå om såleblødninger-
ne er forbundet med smerte, eller om de blot 
kan betragtes som en indikator for en ubalance 
i fodring eller mindre optimale opstaldningsfor-
hold.

Såleblødning er udbredt blandt slagtekalve

Lette såleblødninger kan være en indikation på, at der 

er forhold som ikke er optimale.

Svær såleblødning kan muligvis være et velfærds-

mæssigt problem.


