
20             Dansk Veterinærtidsskrift 2009 · 1. oktober · nummer 19 · Årgang 92

KVæg

Det går fremad med 
operation paratuberkulose

små skridt, gode 
lappeløsninger 
og staldfiduser
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Information og motivation gennem del-

tagelse i erfa-grupper/staldskoler er nog-

le de vigtigste ingredienser i opskriften 

bag godt smittebeskyttende manage-

ment på bedriften. Det er en af hoved-

konklusionerne fra interviews af 54 land-

mænd, hvor management af anbefalin-

gerne fra Operation Paratuberkulose hal-

tede for et år siden, men siden er for-

bedret hos mange. Landmændene har 

brug for dyrlægernes støtte til at holde 

fokus på paratuberkulose - samt opkla-

re eventuelle misforståelser om smitte-

vejene og tolkning af testresultaterne.

Interview viste kreativitet 
En spørgeskemaundersøgelse foretaget 

maj 2008 – januar 2009 blandt samtli-

ge deltagere i Operation Paratuberkulo-

se blev besvaret af 1.069 landmænd. 

Undersøgelsen viste, at anbefalingerne 

for lukning af smittevejene kun følges 

effektivt af ca. 20 pct. af landmændene. 

Men hvorfor er dette tal så lavt? Hvilke 

årsager ligger der bag? Og er det fakto-

rer, som vi som dyrlæger, rådgivere og 

organisation kan gøre noget ved? Dette 

blev belyst gennem 54 dybdegående te-

lefoninterviews. Målene med interviewe-

ne var desuden at undersøge en even-

tuel virkning af deltagelse i erfa-grup-

per, samt at videreformidle eventuelle 

staldfiduser og smarte løsninger, der gør 

det lettere at følge anbefalingerne i Ope-

ration Paratuberkulose. 

Resultaterne viste, at mange havde 

rettet op på deres management siden 

spørgeskemaet, og generelt var velviljen 

stor: Kunne anbefalingerne af forskellige 

årsager ikke følges 100 pct., så forsøgte 

mange at kompensere med individuelle 

»lappeløsninger«. Endvidere var de, der 

deltog i erfa-grupper om paratuberkulose 

bedre fagligt informerede og motiverede 

til at gøre en indsats, og de gav selv ud-

tryk for, at møderne i erfa-grupperne var 

udbytterige og kunne anbefales varmt til 

andre landmænd. Hvor det stadig halte-

de, viste årsagerne sig hovedsageligt at 

være en blanding af praktiske problemer 

- fx uhensigtsmæssig staldindretning - 

og økonomiske overvejelser. Desuden 

udviste enkelte landmænd stor frustra-

tion over troværdigheden af testresulta-

terne, især i forbindelse med skiftet af 

test i oktober 2008.

udgangspunkt i eget management
Interviewene tog udgangspunkt i den 

enkelte landmands besvarelse af de tid-

ligere udsendte spørgeskemaer, udar-

bejdet af Søren Saxmose Nielsen, KU 

LIFE, samt Lene Trier og Peter Raundahl 

fra Mejeriforeningen. Interviewene fandt 

sted i perioden december 2008 – marts 

2009 og blev gennemført af artiklens 

forfattere. Med positiv og interesseret 

attitude blev der spurgt ind til mulige år-

sager til, hvorfor landmanden havde 

valgt ikke at følge anbefalingerne fra 

Operation Paratuberkulose. Ingen løfte-

de pegefingre eller bebrejdende hentyd-

ninger! Endvidere blev landmændene 

spurgt om mængden af information, de 

havde modtaget om paratuberkulose og 

sygdommens smitteveje - samt om de 

havde nogle tips, der kunne gøre imple-

menteringen af anbefalingerne lettere.

udvælgelseskriterier 
To forskellige grupper landmænd deltog 

i interviewene. Halvdelen er leverandø-

rer til Thise Mejeri, som i 2006 kollek-

tivt tilmeldte sig Operation Paratuberku-

lose. For et år siden begyndte projektet 

»Thise fri for Paratuberkulose i 2013« 

(se DVT nr. 2, 15. januar 2009). Karak-

teristisk for denne interviewgruppe er, 

at de er »tvunget« ind i saneringen (hvis 

de fortsat vil levere til Thise Mejeri), de 

har ingen udgifter til mælkeprøverne 

(som betales af Thise Mejeri), og der er 

intensiv fokus på information og faglig 

indsigt i smittespredning af paratuber-

kulose, da de hvert halve år mødes på 

skift hos hinanden i en netværksgruppe 

og taler om paratuberkulosesanering 

med enten Lene Trier eller Peter Raun-

dahl. Resten af de interviewede land-

mænd har frivilligt tilmeldt sig Opera-

tion Paratuberkulose. De betaler selv 

prøverne, og der er stor forskel på, hvor 

meget information, de har modtaget om 

paratuberkulose.

Der blev udvalgt 30 landmænd i hver 

gruppe, og tre i hver gruppe ønskede 

ikke at blive interviewet. Landmænde-

ne var udvalgt blandt de, der havde den 

højeste prævalens, tilhørte de 80 pct. 

med suboptimalt management og for-

delte sig sådan at: 

•  Mindst en tredjedel havde problemer 

med lukning af smitteveje i forbin-

delse med mælkefodringen

•  Mindst en tredjedel med kælvninger 

i kælvningsområdet 

•  Mindst en tredjedel fulgte ikke de an-

befalede udskiftningsstrategier 

Målet med disse udvælgelseskriterier var 

således at opnå et så bredt spektrum af 

forskellige svar som muligt – og ikke 

nødvendigvis at danne et repræsenta-

tivt snit af samtlige landmænd. Efter in-

terviewene blev svarene samlet i »typer« 

- og svarene samlet inden for de tre ho-

vedområder: kælvninger/kælvningsom-

rådet, mælkefodringen samt udsætning 

af infektiøse dyr.

Kælvningsområdet det sværeste
Det anbefales at røde og gule køer (sand-

synligvis infektiøse) kælver et andet 

Staldfiduser fra landmand til landmand 
(gerne via dyrlægen!) 

Opmærkning af risikokøer
•	 	Alle	køer	får	isat	ekstra	øremærker	opdelt	

 efter status. 

•	 	Røde	og	gule	køer	har	farvede	bånd	på	be-

nene. Bruges både ved malkning og ved gold-

ning/kælvning.

Brug af hjælpeudskrifter
•	 	Laminer	oversigten	med	røde	og	gule	køer				

og hæng den op ved goldkøerne/kælvnings-

afdelingen, og i malkestalden.   

•	 	Noter	køernes	status	på	insemineringstavler-

ne og div. udskrifter med farver (rød, gul og 

grøn), så man undgår at inseminere røde køer 

igen. 

•	 	De	vigtigste	lister	skal	altid	ligge	fremme	på	

kontoret. 

udnyttelse af staldteknik
•	 Ved	malkerobot:	Tilføj	smittestatus	ud	for	

 koens nummer, så den altid følger koen.

•	 	Indstil	robotten	til	automatisk	at	lede	alt	rød	

og gul mælk væk fra mælken til kalvene

•	 	Brug	af	maskine	til	optøning	af	råmælk,	gør	

håndteringen af råmælken lettere og mere 

sikker. 

>
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sted end de grønne (sandsynligvis usmit-

tede) køer for at beskytte de grønne kø-

ers nyfødte kalve mod smitstof. Des-

uden bør arealet, hvor røde/gule kæl-

ver, rengøres mellem hver kælvning. Re-

sultatet af interviewene viste, at de sto-

re, fælles kælvningsbokse er en stor 

barriere for mange landmænd - dog 

mest for de landmænd, der ikke leve-

rer til Thise. Næsten halvdelen af disse 

angav den fælles kælvningsboks som 

årsag til at adskilte kælvninger og ren-

gøring ikke kunne praktiseres, mens 

det kun var en tredjedel hos Thise-le-

verandørerne. Fem Thise leverandører 

og én blandt de øvrige havde ændret 

praksis, så de nu kunne lade køerne 

kælve adskilt og få muget ud mellem 

kælvningerne. 

lappeløsninger bedre end ingen 
løsning
Enkelte landmænd lod gule og røde køer 

kælve andre steder, fx i marken, i den 

gamle bindestald eller i sengebåsene 

sammen med de lakterende køer. På 

denne måde hindres de gule og røde 

køer i at smitte de grønnes kalve i kælv-

ningsboksen. Med smittespredning som 

fokus er disse løsninger også meget 

bedre end at lukke de røde ind i den 

fælles kælvningsboks. En kælvning i en 

sengebås midt i den øvrige flok af køer 

er dog langt fra optimal for den røde ko 

og dens kalv, som får en (be-) skidt start 

på livet. 

Store fælles kælvningsbokse er selv-

sagt umulige at rense mellem hver kælv-

ning, men nogle forsøgte så at kompen-

sere ved at strø rigeligt i boksen eller pri-

oritere hurtig fjernelse af kalven meget 

højt. Og budskabet om hurtig fjernelse 

af kalven er tilsyneladende slået godt 

igennem. Ud fra spørgeskemaerne var 

det kun 12 landmænd, der ikke prakti-

serede det. Siden var yderlige to begyndt 

på det, syv forsøgte det, men nåede det 

ikke altid – fx om natten, mens tre be-

vist prioriterede, at ko og kalv skulle gå 

sammen nogle timer efter kælvningen 

af velfærdsmæssige årsager. 

Næsten styr på mælkefodring
Smittevejene via råmælk og mælk var 

dem, som landmændene var bedst til at 

lukke. Kun et par stykker anvendte rå-

mælk/mælk fra røde køer. Den ene valg-

te at løbe risikoen, og den anden var 

ikke ordentlig informeret om risikoen. 

Ved spørgeskemarunden anvendte 17 

landmænd stadig råmælk og mælk fra 

gule køer. Ved interviewet var seks af 

dem ophørt med det, og fem anvendte 

kun denne mælk til tyrekalve eller pa-

steuriserede mælken. Igen lappeløsnin-

ger, som dog er bedre end ingenting. 

Det må dog understreges, at pasteurise-

ring er en usikker metode at undgå smit-

te på. Man har ikke sikre beviser på, at 

alle paratuberkulosebakterier dræbes 

ved processen, og hygiejne og procedu-

rerne omkring pasteuriseringen kan svin-

ge en del fra gård til gård. Resten (6) af 

landmændene var enten ikke tilstrække-

ligt motiverede til at separere mælken, 

selv om de kendte risikoen. De kendte 

risikoen, de stolede ikke på testresulta-

terne, eller mente at de store kalve godt 

kunne tåle denne mælk! Her var der ikke 

den store forskel på svartyperne fra 

Thise-leverandørerne og de øvrige land-

mænd.

Dyre udsætninger
Røde køer bør ikke insemineres mere, 

men i stedet udsættes inden næste kælv-

ning. Kun fire landmænd fandt denne 

anbefaling gennemførlig! Halvdelen vil-

le af forskellige årsager ikke følge den-

ne anbefaling: En del ville miste for stor 

en del af mælkeproduktionen og/eller 

havde ikke kvier nok til at erstatte de 

røde køer (syv landmænd), mens 13 land-

mænd ikke ville slagte de røde køer, før 

de havde set kliniske symptomer på pa-

ratuberkulose. Heraf var kun tre af land-

mændene Thise leverandører. Endnu fem 

landmænd nægtede at slagte dem, da 

høj ydelse og avl havde højere prioritet 

end kontrol af paratuberkulose. Den an-

den halvdel viste større interesse i at få 

- om ikke alle - så en del af de smitsom-

me dyr ud af stalden: Her udtrykte 21 

landmænd, at det kun var køer, der skif-

tede til rød status efter de var blevet 

drægtige, som blev stående i stalden. 

De fandt det uetisk at slagte drægtige 

dyr. Andre havde også her udmærkede 

bud på kompenserende lappeløsninger: 

Hos fire landmænd blev røde køer kun 

insemineret med kødkvæg, og hos tre 

landmænd blev både tyre og kviekalve-

ne fra røde køer slagtet eller aflivet, og 

hos en enkelt landmand blev de sendt 

til den lokale dyrepark som løvemad! 

Rødes køers kalve skal også ud
Hvis en rød ko får lov at kælve, er der 

stor risiko for, at kalven er smittet alle-

rede som foster. Derfor anbefales disse 

kalve opfedet og slagtet. Kun seks land-

mænd fulgte denne anbefaling, mens 16 

ikke anså risikoen for infektion hos kal-

ven for at være ret stor. Enkelte kendte 

slet ikke anbefalingen (5), heraf kun én 

Thise leverandør, og 12 angav, at de vil-

le komme til at mangle kvier til udskift-

ning, hvis de fulgte denne anbefaling. 

Endelig valgte 11 at prioritere andre grun-

de fx avlsmæssige værdier højere og be-

holdte derfor kalvene. Den eneste løs-

ning, der havde en smule smittebrem-

sende virkning, var separat opstaldning 

af disse kalve/kvier, indtil de havde kæl-

vet og kunne testes, hvilket blev prakti-

seret af fire Thise-leverandører. En sid-

ste, men måske lidt ufin metode, blev 

præsenteret af en landmand, som valg-

te at eksportere disse kalve, når de var 

blevet til kvier!   

Erfa-grupper virker 
På flere forskellige felter viste Thise-le-

verandørerne større faglig indsigt og var 

mere motiverede til at følge anbefalin-

gerne eller finde alternative lappeløsnin-

ger i forhold til den øvrige gruppe land-

mænd. Flere gav udtryk for stor tilfreds-

hed med deltagelse i erfa-grupper og an-

befalede alle til at deltage i sådan en 

gruppe. 

I erfa-gruppen er der rig mulighed for 

at udveksle erfaringer med andre land-

mænd, blive opdateret og fastholde fo-

kus på paratuberkulose. Også spørge-

skemaet alene så ud til at have øget fo-

kus og fået rigtig mange landmænd til 

at forbedre management. Som dyrlæ-

ge kan man altså gøre en vigtig indsats 

mod paratuberkulose ved at interessere 

sig for sine klienters indsats i Operation 

Paratuberkulose, informér og giv gode 

ideer videre. I disse måneder, hvor over-

skuddet til den store indsats kan være 

svær at finde hos landmændene, kan 

man evt. inspirere dem til midlertidige 

lettere lappeløsninger, eller prioritering 

af indsatsen. 
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