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KVÆG FRA IKKE MÆLKELEVERENDE EJENDOMME  
MED KØDKVÆG OG GAMLE HUSDYRSRACER ANDRE BESÆTNINGSTYPERDette skal du tjekke

FØR DYRSKUET

TJEK, at besætningen og dyrskuedyrene har været i salmonella- 
niveau 1 de seneste 7måneder før skuet

TJEK, at der er taget niveaugivende salmonellaprøver inden for de
seneste 12 måneder før skuet – 8 blodprøver eller for mælkeleve-
rende 4 tankmælksprøver med mindst 3 uger mellem hver

TJEK, at der er taget salmonella-individprøve af alle dyrskuekreaturer
inden for de sidste 6 måneder for dyrskuet – gælder også dyr under
3 måneder. Bemærk dette gælder ikke for alle dyrskuer

DER MÅ IKKE have været symptomer på mycoplasma i besætningen
6 måneder for skuet. Nogle dyrskuer kræver individprøver for  
Mycoplasma bovis

SØRG FOR at tilmelde besætningen til skuet inden for tidsfristen. 
SEGES skal kende tilmeldte malkekvægsbesætninger senest 5 uger 
før skuet 

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

DYRSKUELEDELSEN TJEKKER, at den seneste mycoplasma- 
tankmælksprøve er negativ

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 
Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geogra-
fisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er 
ligeledes ændret på en række punkter.

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmo-
nellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuet for at beskytte 
de deltagende besætninger bedst muligt.

Generelle regler for deltagelse i dyrskue
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, 
skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før 
dyrskuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Sal-
monella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før 
skuet.

Kvæg fra ikke-mælkeleverende ejendomme  
med kødkvæg eller gamle husdyrracer
Ingen yderligere krav.

Andre besætningstyper
Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget 
inden for 12 måneder før flytning. 

For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være 
udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal 
være udtaget højst 1 måned før dyrskuet. 

For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af 
prøver af besætningsstørrelsen (1-8 prøver). Slagteblodprøver 
kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, 
der anvendes til at bekræfte besætningens status.

For kvæg af malkerace gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres 
dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af 
salmonella-antistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 
6 måneder før dyrskuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr 
med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i ni-
veau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet. Kalve under 3 måneder, 
der skal tilføres dyrskuet, skal også undersøges for salmonella-
antistoffer. Denne regel gælder ikke for nogle dyrskuer.

B-STREPTOKOKKER 
Besætninger, som er registreret i B-streptokok-registeret som 
smittet eller mistænkt for smitte, kan ikke deltage med dyr, 
hverken hundyr eller handyr, på dyrskuer. Besætningerne skal have 
været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyrene 
ankommer til dyrskuet.  
I 2018 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.  

Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasma- 
prøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning 
(foretages henholdsvis omkring månederne april og septem-
ber, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i 
dyrskuer.

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasma-prøve 
ved seneste nationale tankmælks-overvågning eller anden 
positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende 
tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. 
Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. 
Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksem-
pelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

Nogle skuer kræver individprøver for Mycoplasma bovis.

HVIS DU VIL VIDE MERE

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


