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Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar vedr. høring over udkast til ny 
bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) hilser ændringen af bekendtgørelsen velkommen, men er 
bekymret for, om tiltagene vil understøtte en forbedring af smittebeskyttelsen i den enkelte 
besætning, samt om det offentlige tilsyn vil være tilstrækkeligt incitament til, at flere niveau 2-
besætninger beslutter at intensivere sanering for Salmonella Dublin, så målsætningen om udryddelse 
kan opnås. DDD er i den forbindelse også bekymret over, at overvågningen ved blodprøvetagning 
ikke sikrer imod, at infektionen kan skjule sig i besætningen.  Her tænkes især på de større 
besætninger, hvor det kunne være særdeles formålstjenligt at tage blodprøver i forskellige sektioner, 
og ikke kun hos kalve, som lige er fyldt 3 måneder for at sikre sig, at infektionen ikke gemmer sig i en 
lomme i besætningen. 
 
DDD har derudover følgende bemærkninger:  
 
Vedr. §15: 
DDD er bekymret over, at det offentlige tilsyn ikke indeholder flere specifikke krav til både den 
interne og eksterne smittebeskyttelse, som er helt essentiel for at begrænse smitten mellem og inden 
for besætninger. Det er som minimum helt afgørende, at dyr fra niveau 2-besætninger forhindres 
kontakt med dyr fra andre besætninger, og DDD mener, at dobbelthegn er et absolut mindstekrav 
hertil. DDD mener desuden, at besætningsdyrlægen bør gives beføjelser til at påbyde, at fx kvier 
holdes på stald, for at sikre fuldstændig adskillelse fra andre besætninger.  
Øvrige konkrete smitteforebyggende tiltag bør også være en del af det offentlige tilsyn, herunder 
påbud om rene og tørre færdselsveje i besætningen (fx hvor foder transporteres), påbud om 
pasteurisering af mælken til kalve, samt støvlevask ved alle ind- og udgange til områder med gødning. 
DDD bemærker sig også, at den eksterne smittebeskyttelse bør tage højde for mælkebilens rute, fx 
at niveau 2-besætninger altid skal besøges sidst.   
  
Vedr. Bilag 1, kap. 2:  
DDD opfordrer til, at tærskelværdierne revideres, da de nuværende værdier stammer fra en 
overvågningssituation, men ikke er rettet mod den nuværende situation, hvor målet er at udrydde 
sygdommen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Vibe Pedersen Lund, fagpolitisk konsulent i DDD, vl@ddd.dk   
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