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IKKE-MÆLKELEVERENDE BESÆTNING MÆLKELEVERENDE BESÆTNINGDette skal du tjekke
FØR DYRSKUET

TJEK, at besætningen har været i salmonella-niveau 1 
de seneste 9 måneder før skuet

TJEK, at der er taget 4 niveaugivende salmonella- 
prøver inden for de seneste 12 måneder før skuet 
– med mindst 3 uger mellem hver

TJEK, at der er taget salmonella-individprøve af alle dyr- 
skuekreaturer inden for de  sidste 6 måneder før dyrskuet 
– gælder også dyr under 3 måneder

DER MÅ IKKE have været symptomer på mycoplasma i 
besætningen 6 måneder før skuet

SØRG FOR at tilmelde besætningen til skuet inden for 
tidsfristen. SEGES skal kende tilmeldte malkekvægs- 
besætninger senest 6 uger før skuet 

DYRSKUELEDELSEN TJEKKER, at der inden for mindre 
end  1 måned før dyrskuet foreligger en negativ salmo-
nella-tankmælksprøve

DYRSKUELEDELSEN TJEKKER, at der foreligger 2 nega-
tive  mycoplasma-tankmælksprøver med mindst 1 uges 
mellemrum inden for 30 dage før skuet

TJEK inden dyrskuet, at besætningen ikke har været i 
B-streptokok-registret de seneste 3 måneder, evt. ved 
opslag i CHR-registret

TJEK inden dyrskuet, at besætningen ikke er under 
Fødevarestyrelsens offentlige tilsyn

TJEK inden dyrskuet, at kreaturer, der skal på skue, 
overholder 7/30 dages-reglen

TJEK, inden dyrene læsses til skuet, at de ikke viser tegn 
på  sygdom – inklusive eksempelvis ringorm, Digital 
Dermatitis m.m.

SEGES ønsker dig et godt skue!
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På forsiden af denne planche får du et over-
blik over de krav, du skal opfylde, for at dine 
dyr kan deltage på dyrskue. Nedenfor får du 
en uddybning af informationen for de tre 
vigtigste sygdomme, som indgår i kravene. 

SALMONELLA 
Kun dyr fra salmonella-niveau 1-besætninger kan deltage på 
dyrskue. Danmark er opdelt i et område med lav forekomst af 
salmonella-smittede besætninger (lavprævalent område) og 
et område med høj forekomst (højprevalent område). Både i 
det lavprævalente og højprævalente område kan der afholdes 
dyrskuer med deltagelse af dyr fra begge områder. Der er for-
skellige krav til deltagende besætninger, alt efter hvor den 
deltagende besætning er placeret.  

Regler for deltagelse i dyrskue  
– i både høj- og lavprævalente områder 
• Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles 

fra, skal have været i salmonella-niveau 1 i minimum  
9 måneder før dyrskuet. 

• Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en 
Salmonella Dublin-niveau 1-besætning de seneste  
9 måneder før skuet. 

Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes 
tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden besætning 
beliggende i samme område som oprindelsesbesætningen.  

For besætninger fra det højprævalente område  
For alle besætningstyper i det højprævalente område gælder, 
at dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved 
blodprøve for forekomst af salmonella-antistoffer. Blodprøver-
ne skal være udtaget højst 6 måneder før dyrskuet. Hvis der ved 
blodprøverne findes dyr med positivt resultat, sættes besætnin-
gen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet.  

For mælkeleverende besætninger skal de 4 niveaugivende 
Salmonella Dublin-tankmælksprøver være udtaget inden for 
de seneste 12 måneder med mindst 3 ugers mellemrum. Den 
nationale overvågning foretages 4 gange årligt, så i nogle tilfrel-
de vil det ikke være nødvendigt med supplerende prøver. Den 
seneste tankmælksprøve må senest være udtaget 1 måned før 
flytning til dyrskuet.  

For ikke-mælkeleverende besætninger skal alle niveaugivende 
prøver være udtaget inden for 6 måneder før udstilling. Antal-
let af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (2-8 prøver). 
Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver 
kan indgå. Prøver af kalve under 3 måneder kan ikke indgå i 
stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status. 

B-STREPTOKOKKER 
Besætninger, som er registreret i B-streptokok-registeret som 
smittet eller mistænkt for smitte, kan ikke deltage med køer på 
dyrskuer. Besætningerne skal have været fri for B-streptokokker 
i minimum 3 måneder, når køerne ankommer til dyrskuet.  
I 2017 udtages de officielle prøver for B-streptokokker af 
alle malkekvægsbesætninger to gange, forventeligt i april og 
oktober. Resultaterne af de officielle prøver afgør således, om 

besætningen kan udstille på dyrskue. Hvis en besætning bliver  
mistænkt, kan det ske, at de officielle prøver ikke er færdigana- 
lyseret inden dyrskuet. I så fald kan besætningen ikke deltage.

MYCOPLASMA BOVIS  
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte 
med Mycoplasma bovis kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er 
konstateret mycoplasma i besætningen inden for de seneste 6 
måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige 
symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemøre-
betændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.  

Herudover undersøges tankmælk fra malkekvægsbesætninger 
før dyrskuet. For at få et sikkert resultat er det nødvendigt at 
undersøge to tankmælksprøver med to forskellige analyser 
– dvs. i alt 4 prøver. Prøverne udtages med mindst 7 dages 
mellemrum inden for de sidste 30 dage før dyrskuet blandt 
mejeriernes kvalitetsprøver af tankmælk. Der vil ikke være mu-
lighed for at få udtaget blå tankmælksprøver i år. For at få størst 
mulig sikkerhed for at smittefarlige besætninger udelukkes fra 
dyrskuerne, skal alle fire analyseresultater være negative. Hvis 
en analyse er positiv, og de andre er negative, kan besætningen 
ikke deltage. Hvis en prøve er positiv, vil der ikke kunne udtages 
yderligere prøver inden for de følgende 30 dage.  

Hvis man i sidstnævnte tilfælde ønsker yderligere bekræftende 
prøver, anbefales det at henvende sig til sin dyrlæge og få fore-
taget en stikprøveundersøgelse af 15 dyr ældre end 3 måneder 
fra alle afgrænsede staldafsnit på bedriften. Ved to eller flere 
positive prøver bør man iværksætte mycoplasma-specifikke 
smittebeskyttelsestiltag i samråd med dyrlægen.

HVIS DU VIL VIDE MERE

HAR DU SPØRGSMÅL, er du velkommen til at kontakte 
konsulent Lene Trier, SEGES, på 8740 5237, ltr@seges.dk


