
Dyrskuer 

Retningslinjer for dyrskuer med deltagelse af kvæg fra både høj- og lavprævalente områder i 

samme dyrskue. 

Højprævalente område i 2013 og 2014 – Jylland 

Lavprævalente område i 2013 og 2014 – Fyn, Sjælland, øst for Lillebælt 

Krav til test før dyrskuet: 

 Mælkeleverende 

besætninger 

 Ikke mælkeleverende besætninger 

 Lav-

prævalent 

 

Høj-

prævalent 

 Lav-prævalent Høj-prævalent 

Max alder på 

prøver 

12 mdr. 6 mdr.  12 mdr. 6 mdr. 

Dyret selv Nej Ja, blod  Nej (dyret kan 

indgå) 

Ja 

Niveaugivende 

prøver 

4 test i 

mælk, min 

3 uger 

mellem test 

4 test i 

mælk min 3 

uger 

mellem test 

 Blodprøver 2-8 stk., 

afhængig af 

besætningsstørrelse, 

se skema 

Blodprøver 2-8 stk., 

afhængig af 

besætningsstørrelse, 

se skema 

Periode med 

min status 1 

salmonella 

(både dyret og 

besætningen*) 

Min 9 mdr. Min 9 mdr.  Min 9 mdr. Min 9 mdr. 

*Kalve yngre end 9 mdr. skal have opholdt sig i status 1 hele livet. 

Niveaugivende prøver i ikke-mælkeleverende besætninger kan udtages som slagteblodprøver 

eller levedyrsblodprøver af den lokale dyrlæge. Enkeltdyrs prøver udtages ligeledes af lokal 

dyrlæge. 

Udtagning prøver - kontakt 

Levedyrsprøver:         Din dyrlæge 

Slagteblodsprøver og tankmælksprøver:     Hanne Klejs Hansen, VFL, Kvæg, tlf. 87 40 66 56 

Pris salmonellaprøver (Eurofins priser 2013): 

Slagteblodprøver:  22,40 kr. pr. prøve + 100 kr. i eksp. 

Levedyrsblodprøver:  54,00 kr. pr. prøve + dyrlægeomk. 

Tankmælksprøver: 54,00 kr. pr. prøve + 56,00 kr. i eksp. 

Ekspeditionsgebyret betales en gang for alle prøver bestilt på samme tidspunkt. 

Bemærk at analyser fx på levedyrsprøver udført på Veterinærinstituttet har andre priser. 

 



Hvor kan dyret flyttes hen efter skuet:  

Dyret kan flyttes til ikke-hjembesætning fra skuet, hvis dyret har opholdt sig 30 dage i 

hjembesætningen før udstillingen  

Dyr fra højprævalente område kan kun flyttes til højprævalente område efter skuet. 

Dyr fra lavprævalente område kan flyttes til hele landet efter skuet. 

 

Tidsplan for niveaugivende prøver: 

Landsskuet   3. – 5. juli 2014 

23. juni svar fra niveaugivende prøver skal være opdateret på kvægdatabasen. 

9. juni seneste frist for udtagning af blodprøver 

9. juni sidste tankmælksprøve skal være udtaget (på dette tidspunkt skal der være udtaget 

min 4 prøver med 3 ugers interval, så start allerede i marts) 

Der kan gå 14 dage fra prøve udtages til resultatet er opdateret på kvægdatabasen, så 

anbefalingen er at få det gjort i god tid og datoerne ovenfor er nævnt som sidste frist. 


