
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Råmælk til diagnostik af paratuberkulose

råmælksprøver kan måske bruges til at forbedre diagnostikken af paratuberkulose

Zervens, Lisa; Nielsen, Søren Saxmose

Published in:
Kvaeg Nyt

Publication date:
2012

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Zervens, L., & Nielsen, S. S. (2012). Råmælk til diagnostik af paratuberkulose: råmælksprøver kan måske
bruges til at forbedre diagnostikken af paratuberkulose . Kvaeg Nyt, 2012(16), 3.
http://www.vfl.dk/NR/rdonlyres/0B21107B-D59A-4611-A58D-D6F23611BEB0/0/KvaegNYT1612.pdf

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/soeren-saxmose-nielsen(8d00f12a-fe80-48ba-96c2-6769b91281e7).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/raamaelk-til-diagnostik-af-paratuberkulose(fa6851eb-443d-4055-85ad-e50eaabc9632).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/raamaelk-til-diagnostik-af-paratuberkulose(fa6851eb-443d-4055-85ad-e50eaabc9632).html
http://www.vfl.dk/NR/rdonlyres/0B21107B-D59A-4611-A58D-D6F23611BEB0/0/KvaegNYT1612.pdf


Nr. 16 • 07. september 2012

nyt

Fo
to

: U
gg

i K
al

da
n

Stor efterspørgsel 
på krisehjælp

tema | Krisehjælp
Mange landmænd gør brug af tilbuddet 
om gratis krisehjælp, der også  giver mulig-
hed for at deltage i erfagrupper med andre 
i samme konkurstruede båd. 

Der er stor efterspørgsel på det tilbud om gratis 
krisehjælp til landmænd, som Videncentret for 
Landbrug og Landbrug & Fødevarer søsatte i 
foråret sammen med en række samarbejdspart-
nere. 

Ifølge Bodil Irene Jensen, specialkonsulent 
ved Videncentret for Landbrug, der er tovholder 
på projektet, skal forklaringen på den store inte-
resse for tilbuddet findes i krisehjælpernes bag-
grund.

”Dansk Landbrugsrådgivnings socialkonsu-
lenter har et indgående kendskab til landbru-
get og kender i forvejen til de problemstillinger, 
landmændene står over for. Det har betydet, 
at landmændene har været åbne og har turdet 
tage imod hjælpen,” siger hun. 

Udveksling af erfaringer gør en forskel
I foråret blev der oprettet en erfagruppe, hvor 
nødlidende landmænd kan møde andre i en 
lignende situation. Inger Kristensen er socialkon-
sulent ved LMO og har været med til at etablere 
gruppen med seks landmænd. Hun oplever det 
som et stort aktiv for de kriseramte landmænd, 

at de kan mødes og tale sammen.
”Det er utrolig givtigt for de pågældende at 

møde nogen i samme situation. De får dermed 
et forum, hvor de kan tale om deres problemer 
og møde forståelse. Det løser ikke deres situa-
tion, men de får lidt luft og mere energi til at stå 
det igennem,” siger hun.

Langt de fleste landmænd tager deres koner 
med til møderne, og det ser Inger Kristensen 
som en helt naturlig ting.

”Når man mister et landbrug, er det ikke 
kun ens arbejde, der ryger, men også famili-
ens hjem. Så i mange tilfælde er landmandens 
familie meget hårdt ramt af den forestående 
konkurs.”

Flere grupper på vej
Den første erfagruppe er baseret i Jylland og 
tæller landmænd fra Haderslev til Thy. Ambitio-
nen med erfaringsgrupperne er, at også fynske 
og sjællandske landmænd skal have mulighed 
for at kunne drøfte deres problemer med hin-
anden. 

”Det er hensigten, at erfagrupperne skal 
være landsdækkende. Efterhånden som der bli-
ver fyldt op i grupperne, vil vi etablere nye,” si-
ger Bodil Irene Jensen.

Se mere om landbrugets krisehjælp på:
 www.landbrugsinfo.dk > jura > socialjura, klik i 
boksen til højre.                          / Peter Nicolaisen

Krisehjælpen til 
landmændene består af 
tre komponenter

– En hotline, hvor socialkonsulenter 
sidder parat fra 9-12 alle hverdage på 
telefonnummer 70 200 442. Indtil vi-
dere har der været 50 henvendelser på 
hotlinen.

– En startpakke, der består af fem ti-
mers socialrådgivning telefonisk eller 
via personlige samtaler. Startpakken 
gives kun til landmænd, der ikke selv er 
i stand til at betale for socialrådgivning. 
Der er blevet uddelt 13 startpakker. 

– Erfagrupper med andre landmænd i 
samme situation. I den første gruppe er 
der seks landmænd, hvor den yngste er 
i slutningen af tyverne, mens den æld-
ste er 65 år. Gruppen mødes hver fjerde 
til sjette uge. Ved de tre første møder 
deltager en socialkonsulent.

Man kan tilmelde sig eller høre mere via 
hotlinen, via sin lokale rådgivningsvirk-
somhed eller på Videncentret for Land-
brug på: krisehjaelp@vfl.dk

”Socialkonsulenterne har et indgående kendskab 
til landbruget og kender i forvejen til de problem-
stillinger, landmændene står over for.”

Bodil Irene Jensen
Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug



Landsdækkende erfagruppe giver deltager-
ne styrke til at stå deres situation igennem.

Der bliver nikket tavst omkring bordet, når en 
landmand fortæller sin historie. De andre forstår. 
De har prøvet det samme og kender følelsen. Og 
det er netop essensen i erfagruppen for kriseramte 
landmænd, fortæller socialkonsulent i LMO, Inger 
Kristensen, der er tovholder på gruppen.

”Deltagerne får følelsen af, at de ikke er forkerte. 
De møder nogen, der virkelig forstår dem, og det 
har mange faktisk haft svært ved, for det er svært 
at forstå, hvordan det føles, hvis man ikke har prø-
vet det. Mødet med andre i samme situation giver 
dem styrke til at stå deres situation igennem,” for-
tæller hun.

Svært med børn
Alle i erfagruppen har følelsen af, at de er blevet 
svigtet af banken. Nogle føler sig også svigtet af 
deres rådgivere. Og den langvarige usikkerhed, der 

Socialkonsulenter med viden om landbrug 
hjælper konkurs- og kaosramte landmænd 
videre med næste skridt efter landmands-
livet.

Hver eneste formiddag kl. 9-12 er Dansk Landbrugs-
rådgivnings gratis krise-hotline åben. Her kan nød-
lidende landmænd læsse deres problemer af og 
eksempelvis få hjælp til at søge sygedagpenge eller 
understøttelse. En dag om ugen er det socialkon-
sulent Susanne Sander fra LandboNord, der sidder 
ved telefonen. Hun fortæller, at de landmænd, der 
ringer ind, typisk netop har fået besked fra banken 
om, at bedriften begæres konkurs, eller selv har set 
konkursen i øjnene.

tema | Krisehjælp

Hotline hjælper med styr på kaos

Erfagruppe for økonomisk trængte landmænd

længere kan træffe beslutninger og bare har lyst til 
at isolere sig. Men jeg kan give dem metoder til at 
komme videre,” fortæller hun.

Det tog projektet et par måneder at samle seks 
landmænd til den landsdækkende erfagruppe. 
Gruppen har cirka lige mange mælke- og svinepro-
ducenter og tæller både landmænd, hvis gård al-
lerede er erklæret konkurs, nogle, der står midt i at 
afhænde bedriften, og nogle, der stadig driver går-
den, men som ikke ved, om de får lov at fortsætte. 

/Lone Sylvest Søgaard

Inger Kristensen er 
socialkonsulent hos 

LMO.

”Når folk ringer ind til os, er de i deres følelsers 
vold. De er grædende, mange føler sig forrådt af de-
res bank, nogle er frustrerede over de ubønhørlige 
rammevilkår og den lave mælkepris og nogle snak-
ker om at stikke af fra det hele eller tage deres eget 
liv. Først og fremmest lytter vi til dem. Vi prøver at 
lave nogle rammer om det kaos, der har ramt dem, 
og hjælpe dem til, hvad næste skridt kan være,” for-
tæller hun.

Konkrete råd
Fem socialrådgivere fra Dansk Landbrugsrådgiv-
ning sidder ved telefonen på skift, og de både lytter 
og hjælper helt konkret med, hvad man skal stille 
op.

”Nogle skal have en tid hos deres læge, så de 
kan blive visiteret til sygedagpenge eller få en hen-
visning til en psykolog, fordi de hverken har sovet 
eller spist i mange dage. Og nogle skal have hjælp 
til at finde ud af, om de kan få understøttelse, syge-
dagpenge eller kontanthjælp, og hvordan man gri-
ber sådan noget an,” forklarer Susanne Sander.

Konsulenter ringer også
Susanne Sander har også oplevet, at økonomikon-
sulenter ringer til hotlinen og beder hende tage 
kontakt til en landmand, fordi de kan se, det er ved 
at gå galt. Af og til får de også henvendelser fra æg-
tefæller, der ikke ved, hvor de ellers skal gå hen. 

Susanne Sander har været socialrådgiver hos 
LandboNord i 18 år, og hun synes, at kendetegnet 
ved denne krise er, at den har været så langvarig.

”Typisk har de folk, vi snakker med, kæmpet rig-
tig længe og rigtig bravt, og nu er de bundulykke-
lige,” fortæller hun og tilføjer, at formålet med krise-
hjælpen er helt klar:

”Vores ambition er at hjælpe de landmænd, der 
har det allerværst og sikre, at den her krise ikke går 
ud over mennesker og dyr.”     /Lone Sylvest Søgaard

”Når folk ringer ind til os, er de i deres følelsers vold. De 
er grædende, og mange føler sig forrådt af deres bank,” 
fortæller socialkonsulent Susanne Sander, LandboNord. 
Foto: Sanne Holm Jensen, LandboNord. 

fortsætter lang tid efter en konkurs eller tvangs-
auktion, er ifølge Inger Kristensen som gift for dem. 
Og så er det særligt svært for dem, når der er børn 
involveret.

”Det gælder både dem, der har små børn, som 
må forlade barndomshjemmet. Drengen, der må 
sælge sin crosser og pigen, der ikke kan beholde 
sin pony. Men også dem, der har voksne børn, som 
er med i et I/S. Det giver ofte den ældre generation 
skyldfølelse og overvejelser om, at de unge aldrig 
skulle have været med i bedriften,” fortæller Inger 
Kirstensen.

Får viden om krisehåndtering
Inger Kristensen har undervist erfagruppen i krise-
håndtering og givet deltagerne konkrete metoder 
til at håndtere deres situation.

”Nogle af dem er ramt af stress eller depres-
sion. De ved det bare ikke og kan derfor ikke for-
stå, hvorfor de pludselig ikke kan koncentrere sig, 
hvorfor deres hukommelse svigter, hvorfor de ikke 
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Enklere procedure for dispensation til am-
moniakludning er et stort fremskridt. VFL, 
Kvæg arbejder dog for yderligere forbed-
ringer.

Sidste år søgte VFL, Kvæg om dispensation for 
ammoniakbehandling af halm fire gange, før 
de ønskede dispensationer var på plads. Proce-
duren var tung, og dispensation krævede un-
derskrift af miljøministeren. 

I år er proceduren ændret, så det er blevet 
mere enkelt og gennemskueligt, hvornår der 
gives dispensation.  Den nye husdyrgødnings-
bekendtgørelse betyder nemlig, at der auto-
matisk gives dispensation til en region, hvis der 
er mere end 14,0 regnvejrsdage i en treugers 

Råmælksprøver kan måske bruges til at 
forbedre diagnostikken af paratuberku-
lose.

Når diagnosen paratuberkulose i dag stilles på 
baggrund af ydelseskontrolprøver, er sygdom-
men allerede fremskreden. Derfor ville det være 
en fordel at kunne stille diagnosen tidligere. Og 
det bliver måske snart en mulighed ved hjælp af 
råmælksprøver.

To sygdomsstadier
Paratuberkulose har overordnet set to forskelli-
ge sygdomsstadier. I det første stadium forsøger 
koens immunforsvar at bekæmpe bakterien for 
at holde infektionen nede. Hvis det ikke lykkes, 
går sygdommen over i det andet stadium, hvor 
der dannes antistoffer i høje koncentrationer.

Det er antistoffer fra andet stadium, som vi i 
dag bruger til diagnostik gennem mælkeprøver. 
De er dog ikke effektive i forsvaret mod bakte-
rien, og et øget antal er udtryk for, at bakterien 
ikke længere er under kontrol, og at koen vil bli-
ve klinisk syg med tiden.  Bakterien vil udskilles 
med gødningen og derved kunne spredes i be-

 VFL, Kvæg arbejder for, at inddelingen fremover bliver 
på kommuneniveau, så regionsgrænser ikke sætter en 
stopper for, at landmænd i områder med megen regn 
kan ammoniaklude halm. Arkivfoto.

periode. En regnvejrsdag udløses ved mere end 
0,1 mm nedbør. De nye regler har betydet, at en 
række kommuner i Nordjylland fik dispensation 
i uge 34. 

Ikke i mål endnu
Men – træerne vokser ikke ind i himlen.

”Vi er ikke helt i mål endnu,” forklarer direk-
tør for VFL, Kvæg, Gitte Grønbæk og henviser 
bl.a. til, at Kvæg i uge 34 fik en masse henven-
delser fra landmænd i Thistedområdet, som 
også havde brug for at lude med ammoniak. 
Opgørelsen af regnvejrsdage foretages nemlig 
stadig på grundlag af DMI’s regionsinddeling, 
som kun inddeler landet i otte områder. En re-
gion dækker således et stort område, hvor vejr-
forholdene kan have været meget forskellige. 
Man kan altså ikke tælle regnvejrsdage hos sig 
selv og på det grundlag forvente en dispensati-
on. Hele regionen skal have 14,1 regnvejrsdage i 
gennemsnit på tre uger.

 Derfor arbejder VFL, Kvæg for, at inddelin-
gen fremover bliver på kommuneniveau, så 
regionsgrænser ikke sætter en stopper for, at 
landmænd i områder med megen regn kan 
bruge ammoniak til ludning af halm.

”Det er dog positivt, at det er lykkedes at få 

Enklere procedure for dispensation 
til ammoniakludning

sætningen. Det vil altså være en fordel at kunne 
stille diagnosen tidligere.

Antistof opkoncentreres i råmælk 
Måske kan vi udnytte, at der findes to typer af 
antistoffer – IgG1 og IgG2, der udskilles i råmæl-
ken i hhv. første og andet sygdomsstadium.

Det er en blanding af IgG1 og IgG2, der påvi-
ses i ydelseskontrolprøverne i dag. Hvis IgG1 ses, 
er det som regel et dårligt tegn. IgG2 er derimod 
’gode’, fordi de stammer fra det første stadium af 
sygdommen og viser, at koen har kontrol over 
bakterien. De viser også, at koen er blevet smit-
tet. Men IgG2 forekommer normalt i så lave kon-
centrationer, at de ikke kan påvises i almindelig 
mælk. Imidlertid sker der en opkoncentrering af 
antistofferne i råmælk. 

Denne opkoncentrering vil vi prøve at bruge 
til at forbedre diagnostikken, så vi kan få en tid-
ligere diagnose af paratuberkulose, end det er 
muligt i dag. Derfor vil råmælk måske give os 
nye og bedre muligheder for at teste køer for 
paratuberkulose. Det vil blive undersøgt nær-
mere i efteråret.

/Lisa Zervens & Søren Saxmose Nielsen

Råmælk til diagnostik af paratuberkulose

en langt mere gennemskuelig procedure for, 
hvornår der kan gives dispensation på områ-
det,” lyder det fra direktøren.

/Kirsten Marstal

Landbrugscenter DMS-rådgiver Tlf. nr.

LandboNord Karin M. Larsen 2149 2742

Landbo Limfjord Niels Martin Nielsen 2024 6245

AgriNord Jørgen Aagreen 4027 3964

LandboThy Anette Østergaard 2174 4789

Lemvigegnens Lbf. Steen Fjordside 4016 1830

Heden og Fjorden Anette Kristensen 2012 5789

LMO Dorthe Lyngby Larsen 4034 4136

Vestjysk Lbf. Lars Back Poulsen 3063 5795

Jysk Kvægrådgivning Ove Føns 2023 8579

LRØ Søren Lykke-Jensen 4030 0895

Syddansk Kvæg Peter Leth Henriksen 4040 1980

Centrovice Kim Søgaard 2924 9333

Gefion Niels Chr. Tramm 2179 5982

Bornholms Landbrug Gitte Wittorff 2814 9360

Få gode råd om DMS
14 kvægrådgivere fra hele landet er 
eksperter i DMS – Dairy Management 
System.

Hvis du skal have detaljeret viden om DMS, 
skal du tale med en DMS-rådgiver.

Alle landbrugscentre med kvægrådgiv-
ning har en særlig DMS-rådgiver, der altid er 
opdateret med alle programmets finesser. 
Brug DMS-rådgiverne, hvis du er i gang med 
DMS, og skal have gode råd om at komme 
videre, eller hvis du overvejer at købe DMS 
og mangler en at rådføre dig med. 

Læs også mere på: 
www.it.dlbr.dk/dlbrKvaegit/dms

/Lone Sylvest Søgaard
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Nu kan du få en tjekliste, som du kan bruge ved 
nybyggeri af malkecenter, ændringer af mælke-
rum mv. 

Tjeklisten stiller nogle vigtige spørgsmål, 
som du bør tage stilling til forud for byggeriet. 
Den hjælper også med at stille de rigtige krav til 
indretning og udstyr fra leverandører. Listen er 

Kursus i Tavlemøder
Kurset i Lean-værktøjet Tavlemøder er for dig, 
der vil lære at gennemføre tavlemøder på be-
drifter med én eller flere ansatte. Formålet med 
tavlemøder er at opnå en bedre arbejdskultur, 
hvor der er styr på de ugentlige opgaver, og hvor 
der sker løbende forbedringer via inddragelse af 
medarbejderne.
Tid: 9. oktober kl. 8.30 – 16.00
Sted: Videncentret for Landbrug, Skejby
Pris: 1.500 kr. + moms for landmænd og dlbr-
rådgivere.
Tilmelding: Senest 1. oktober til Signe Agerbæk 
på sia@vfl.dk eller tlf. 8740 5262. Se programmet 
på: www.arbejdsplan.kvaeg.dk.

Dyrlæge Karina Elkjær, VFL, Kvæg på observationsbesøg. Foto: Jørgen Katholm.
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Følg VFL, Kvægs observationer 
i problembesætninger

I øjeblikket er to teams af hhv. dyrlæger og kon-
sulenter fra VFL, Kvæg i gang med at besøge 20 af 
de besætninger, der henover efteråret har oplevet 
uforklarlige sundhedsproblemer. Formålet er at 
hente viden om baggrunden for problemerne. 

Observationerne fra besøgene lægges løben-
de på nettet og kan læses på: www.Landbrugsin-
fo.dk/kvaeg > Sundhed og dyrevelfaerd > Multi-
faktorielle besætningsproblemer. Besætningerne 
er meldt ind af konsulenter og dyrlæger på bag-
grund af problemer med ydelsesfald og forøget 
dødelighed.                                       /Kirsten Marstal

inddelt i følgende afsnit: Indretning, Funktion, 
Konventionel malkning, AMS, Hygiejne, Smitte-
beskyttelse, El og VVS. 

Du kan udskrive tjeklisten fra www.maelke-
kvalitet.dk. Listen er et supplement til vejlednin-
gen om indretning af mælkerum, som du finder 
samme sted.                                     /Helge Kromann

Tjekliste til nybyggeri af malkerum

Pas på tuberne
Forbruget af de simple penicillin-tuber til yver-
behandling er steget kraftigt i Danmark de se-
nere år. Og det er godt, eftersom forbruget af 
antibiotika med tuber kun er en tiendedel i for-
hold til forbruget ved injektion. Og samtidig er 
behandling med tuber mere skånsom for koen. 

MEN – nye analyser viser samtidig, at i 38 ud 
af 46 uheld med meget høje koncentrationer i 
mælken, har der været behandlet med tuber – 
med kassation af mælk til følge. 

Derfor er det vigtigt at have stor fokus på kor-
rekt framalkning, ikke mindst, når der er tale om 
tubebehandling.

/Jørgen Katholm

Hvad vil du debattere på regionsmøderne?
Planlægningen af Kvægs regionsmøder er i fuld gang, men programmet er ikke en-
deligt fastlagt. Derfor har du mulighed for at komme med forslag til emner, som du 
gerne vil høre om eller debattere  på møderne. 

Kontakt chefkonsulenten, formanden eller næstformanden i dit lokale kvægbrugsud-
valg senest 15. september. De bringer dine forslag videre. 

Rækken af regionsmøder rundt om i landet starter 8. oktober.

Åbent Hus på Kvæg
brugets Forsøgscenter
Den 16. september slår KFC dørene op 
for publikum, som på dagen kan opleve 
køer og højteknologi. Der er sidste nyt 
fra kvægforskningen om bl.a. skånsom 
opstaldning, betydning af social kontakt 
for småkalve, miljø- og klimavenlig fod-
ring samt naturpleje og kødproduktion. 

For de yngste bliver der mulighed 
for at klappe kalve samt hygge og lege 
i laden. Man kan også se de store land-
brugsmaskiner, løse quiz om dyrene og 
forsøgene samt opleve høstmar kedet 
med spændende produkter fra egnen. 

Læs mere på: www.kfc-foulum.dk 
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