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God sygdomsforebyggelse hos kalve opnås ved hjælp af en bred vifte af fysiske forhold og 
handlinger. Smitteforebyggende handlinger bør udføres hver dag af de mennesker, der arbejder 
med dyrene, foder, inventar, redskaber og maskiner, samt af de personer der besøger gården 
(f.eks. vognmænd, dyrlæger, rådgivere, klovbeskærere, naboer, håndværkere og sælgere). Alle 
skal de bidrage til at forebygge spredning af smitsomme sygdomme, og personalet skal desuden 
have fokus på at fjerne de smitstoffer, der hober sig op i miljøet og omkring dyrene. Det er 
almindeligt kendt, at det bliver sværere, jo flere dyr der er og jo mindre plads, der er til hvert 
dyr i staldene. Logistik og daglige vaner betyder utroligt meget, herunder flytninger af dyr 
indenfor besætningen og mellem besætninger.  

Der findes ikke to besætninger, der er ens. Derfor bør smittebeskyttelse og 
sygdomsforebyggelse planlægges i forhold til den enkelte besætning. Det er nemt at miste 
overblikket, og der er mange ting at huske på hver dag. Heldigvis er der nu hjælp at hente. 
BioSecure® er et nyt online værktøj, der kan bruges til at gå systematisk igennem arbejdsrutiner 
og opstaldningsforhold i kalvenes første levemåneder.  

I BioSecure® er der særlig fokus på de ting, som litteraturen, dataanalyser og praktiske 
erfaringer fortæller os er vigtige. Der er dog også elementer med, hvor der er mere tvivl om 
effekten, fordi man ikke tidligere har kunnet undersøge dette. Hvorfor? Simpelthen fordi det 
ikke har været muligt at indsamle nok informationer på en tilstrækkelig ensartet måde fra 
mange besætninger. Det giver BioSecure® nu mulighed for. Og det er påkrævet for at kunne 
analysere den komplekse smitteforebyggelse overfor nøgletal som kalvedødelighed, tilvækst og 
produktion, samt smittemål som salmonella-, paratuberkulose-og mycoplasmaforekomst. 

De fleste af os har brug for pejlemærker til at holde os selv lidt i ørerne en gang imellem. 
BioSecure® giver mulighed for at besætningsejere, driftsledere, ansatte og elever i 
kvægbesætninger kan gå ind og evaluere, hvordan det går med det sygdomsforebyggende 
arbejde i dagligdagen. Systemet er baseret på en række forholdsvis detaljerede spørgsmål 
inddelt i afsnit. Hvis man har Webdyr-adgang til besætningen, kan man logge ind med sit DLI-
login, der henter basisinformationer om besætningen, så man ikke selv skal taste dem ind. Ellers 
kan man bruge systemet som en ’Lokal bruger’. Det tager ca. 45 minutter at komme igennem 
spørgsmålene til kalveafsnittet, og man kan sidde stille og roligt ved computeren med en kop 
kaffe. Skulle man blive afbrudt er det muligt at vende tilbage, klikke sig hen hvor man var nået 
til, og fortsætte derfra. Når man er færdig, kan man se og evt. udskrive en 1-sides rapport. Den 
viser med farveangivelser, om der er nogle bestemte afsnit, hvor der er plads til forbedringer, og 
så kan man jo tage fat der først. Rapporten gemmes også i systemet, så den kan anvendes til 
senere sammenligninger.  

BioSecure® er udviklet i samarbejde mellem Københavns Universitet, Teknologisk Institut, 
SEGES-Kvæg og SAGRO-Kvæg. Projektet er et forsknings-og udviklingsprojekt støttet af 
Mælkeafgiftsfonden. Der ligger et stort udviklingsarbejde i at oprette sådan et system, hvis det 
skal kunne bruges fornuftigt i mange forskelligartede besætninger. Ud over det grundige 
spørgeskema, er der også udviklet en såkaldt ”røgtest”. Røgtesten tager ca. 10 minutter og kan 
give et hurtigt indblik i, om der kunne være områder, hvor der er problemer med 
smittebeskyttelsen blandt kalvene. Det anbefales dog at man bruger det grundige spørgeskema 
(’Småkalve: hele vejen rundt’) for at få et retvisende billede af tilstanden i besætningens 
kalveafsnit. Senere hen er det planen at udvikle systemet til også at inkludere kvier, køer og 
ekstern smittebeskyttelse. Først skal vi dog have den nødvendige erfaring med systemet, og det 
skal afprøves og bruges i praksis ude i besætningerne i løbet af 2017. 
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