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Opskrift: At estimere den økonomiske betydning af Salmonella Dublin i din besætning

Beregningen er opdelt i 3 områder.
1) Omkostningerne til prøveudtagning og laboratorie. Dette beløb vil afhænge af, hvilken
teststrategi, der anvendes i besætningen.
2) Udsætning set i relation til sanering for smitsomme sygdomme. Udsætning med baggrund i
mistanke om Salmonella smitte vil være kategoriseret som ufrivillig udsætning.
3) Kliniske aspekter ved at have salmonella smitte i besætningen. Salmonella udøver generelt en
belastning af dyrenes sundhed og produktion, og denne påvirkning beregnes med udgangspunkt i
relevant og publiceret videnskabelig litteratur.
Bemærk, at besætningen betragtes som helt fri for Salmonella Dublin, når den er kommet i Niveau 1 og har
ligget i Niveau 1 i 2 år uden tilbagefald til Niveau 2. Omkostningerne til prøveudtagning slipper man ikke
(helt) for indenfor 2 år efter at man er kommet i niveau 1 (krav i seneste bekendtgørelsen).

Konklusion
Det samlede tab forårsaget af Salmonella i case-besætningen blev estimeret til 806.000 kr. I nedenstående
diagram vises andelene af de 3 områder. Sådan skal beløbene tolkes: hvis den pågældende besætning kan
blive fri for Salmonella, stiger DB med 806.000 kr. Test omkostningerne på 43.000 kr. falder bort. At de ikke
behøver at udsætte køer og kvier længere øger deres DB med 168.000 kr. og at køerne ikke længere er
påvirket af de kliniske effekter, øger DB med 595.00 kr. om året.

Metoden bag de 3 beregninger vises på de næste sider. Beregningernes resultater er trykt med rød.
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1) Omkostningerne til prøveudtagning og laboratorie
Omkostningerne til prøveudtagning og laboratorie skal blot opgøres på baggrund af besætningens egen
historik for disse omkostninger. Hvis ikke der kan fremskaffes en oversigt over udgifterne til prøver, kan
man bruge følgende standard værdier for omkostninger.
•
•

Blodprøve: 120 kr. pr. prøve (Lab udgift plus tid til udtagning af dyrlæge og hjælper)
Mælkeprøve: 35 kr. pr. prøve (Lab udgift og tid til udpegning af køer til test)

I case besætningen blev der det seneste år taget 180 blodprøver og 601 mælkeprøver i de sidste 12
måneder. Summen af omkostningerne er dermed på omkring 43.000 kr. om året (180*120 + 601*35).
Til info: på Seges’ hjemmeside beskrives to eksempel modeller til evaluering af sanering samt udpegning
af raske smittebærere. Herned et sammendrag, udvidet med økonomiske beregninger.
Model 1:
•
•
•
•

Alle kvier (blod) og køer (ydelseskontrolmælk) testes hver tredje måned.
Goldkøer kan undersøges med blodprøver i forbindelse med de kontrolleringer hvor der
undersøges mælkeprøver
Det tager 3 prøveudtagninger for at man kan udpege smittebærere med nogenlunde sikkerhed.
I en besætning med 100 årskøer
o 90 malkende køer x 35 kr. x 4:
12.600 kr.
o 10 goldkøer x 120 kr. x 4:
4.800 kr.
o 80 kvier (> 3 mdr) x 120 kr. x 4:
38.400 kr. +
I alt:
55.800 kr. (558 kr. pr. årsko)

Model 2:
•
•
•
•
•

År 1: Alle kalve mellem 3 og 6 måneder (blod) testes hvert halve år
År 1: Alle kvier fra 3 måneder før og frem til kælvning (blod)
År 2: Ved lave testresultater, kan der startes med at teste alle køer 2 til 4 gange om året (mælk)
År 2: Alle kalve mellem 3 og 6 måneder og kvier fra 3 måneder før og frem til kælvning (blod)
testes mindst en gang om året
I en besætning med 100 køer
o År 1
▪ 13 kalve (kalve mellem 3-6 måneder udgør cirka 12.5% af årskvierne; en
besætning med 100 årskøer har typisk 100 årskvier) x 120 kr. x 2 = 3120 kr.
▪ 13 kvier (3 måneder inden kælvning = 12.5% af årskvierne) x 120 kr. = 1560 kr.
▪ I alt: 4680 (47 kr. pr. årsko)
o År 2
▪ 26 kalve og kvier x 120 kr. = 3120 kr.
▪ 90 malkende køer x 35 x (2 til 4 gange) = 6300 til 12600 kr.
▪ 10 goldkøer x 120 kr. x (2 til 4 gange) = 2400 til 4800 kr.
▪ I alt: 11820 til 20520 kr. (118 til 205 kr. pr. årsko)
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2) Udsætning set i relation til sanering for smitsomme sygdomme
Udskriften ”Dødelighed køer, afgangsårsager” viser, at ”Sanering specifikke sygdomme” blev indberettet
som afgangsårsag for 22 køer.

22 køer i en besætning på 585 årskøer svarer til cirka 4% (3.7%). Disse udsætninger er dem vi i SimHerd
kalder for ”risiko for øvrig udskiftning”. Der skal oprettes et scenarie hvori netop denne risiko nedsættes
med 4%, for at simulere, at man ikke længere behøver at udsætte køer for Salmonella. Se herned.

Til orientering: Spørgsmålstegnet bag parameteren fortæller bl.a. ”Øvrig udskiftning inkluderer alle de udsætninger der ikke
er relateret til manglende drægtighed eller de sygdomme vi har med i SimHerd. Øvrig udskiftning inkluderer dermed også
udskiftning pga. paraTB (en sygdom vi ikke har med), en ulykke eller temperament.”
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I denne besætning har vi desuden simuleret, at der slagtes 4% flere kvier på grund af Salmonella. I
besætningen havde vi ingen dokumentation for dette, da muligheden for at indberettede netop denne
årsag ikke er muligt for kvierne. Til gengæld blev der solgt nogen kvier til eksport, som man avlsmæssigt
ønskede at beholde. Ved at sælge disse kvier til eksport går man med andre ord glip af et avlsmæssigt
potentiale. For at forenkle beregningen, har vi blot simuleret, at risiko for ufrivillig udsætning af kvier falder
med 2%, for at simulere effekten af, at være blevet fri for Salmonella. Se herned.

I nedenstående tabeller vises de tekniske og økonomiske resultater af scenariet UdKoKv (risikoen for
Udsætning Køer og Kvier reduceres med 4% og 2%, henholdsvis).

DB er 168.000 kr. højere i scenariet. Tallet skal tolkes som den stigning i DB man opnår, hvis ikke man
behøver at udsætte køer og kvier som et element af saneringen for Salmonella.
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3) Kliniske aspekter ved at have salmonella smitte i besætningen.
Det tredje element af tabet er effekten af de kliniske aspekter af Salmonella-Dublin infektionen i
besætningen. Den er umiddelbart sværest at sætte kr. og ører på, da andelen af smittebærere hhv. køer
der er påvirket på produktionen, er svært at gøre op. Der er tre led i estimering af effekten
1) På baggrund af vurderingen fra dyrlægen og i dialog med Liza Rosenbaum Nielsen fra KU, har vi
skønnet at 20% af kalvene bliver inficeret hvert år og at 40% af køerne er enten raske smittebærere
(’carriers’), eller har været smittet for nylig og er i det sygdomsstadie, hvor de kommer sig over
infektionen (’recovered’), og derfor har et produktionstab.
2) En SimHerd-for-portal i Excel er brugt til at beregne effekterne på ko-niveau på baggrund af
infektionsniveauet. Excel arket kan også downloades i scenarie-katalogen.
3) SimHerd bruges til estimering af effekterne.

Nedenfor beskrives de tre led i estimering af effekten af de kliniske aspekter
1) Vurdering af infektionsniveauet i besætningen.
Smitteniveauet af kalvene er baseret på baggrund af dialogen med dyrlægen. Risikoen for kalvedødelighed i
eksemplet er 4,7% ved at antage at 20% af kalvene bliver smittet (se for-portalen på næste side). Den
samlede kalvedødelighed i besætningen er 10%. Det vil sige, at ved at bruge 20% som estimat, forklarer
Salmonella 50% af kalvedødeligheden i den besætningen (4,7% ud af 10%).
For køerne havde vi i vores case-besætning ingen gentagende prøver, som gjorde det muligt at give en god
vurdering er smitteniveauet. Nedenstående figur fra Nielsen 2012 viser 4 tidsmæssige antistofstofprofiler
(TAP) i 14 smittede danske besætninger og er brugt til inspiration for at estimere smitteniveaet af køerne.
Definitionen af de 4 kategorier vises i nedenstående tabel og distributionen i 14 danske besætninger vises i
diagrammet på næste side.

Nielsen, L.R. 2012. Salmonella Dublin faecal excretion probabilities in cattle with different temporal antibody profiles
in 14 endemically infected dairy herds. Epidemiology and Infection. November 2012, pp 1-8.
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I en malkekvægsbesætning med smittespredning af Salmonella Dublin er mellem 40 og 70% af køerne i
TAP3 svarende til køer, der har været udsat for smitte (eksponerede) men ikke længere bærer på smitten
(’recovered’), mens mellem 0-6% af køerne er i TAP1 svarende til mistænkte raske smittebærere (’carriers’).
I vores analyse har vi valgt at bruge 40% for de to grupper tilsammen, for at være på den lave side svarende
til, at der gøres en indsats for at stoppe smittespredningen blandt køerne. Samtidigt har vi antaget, at
andelen af køer som er akut smittede og klinisk syg er 0, hvilket vil svare til, at saneringsindsatsen virker til
at stoppe smittespredningen blandt køerne.

2) SimHerd-for-portal i Excel til beregning af effekter på dyr-niveau på baggrund af infektionsniveau
Overlevelse
Kalve
Kvier
Køer
Ydelse
1. kalv
2. kalv
3. kalv

20%
20%
0%

Klinisk syg hvis
inficeret*
39%
18%
18%

Klinisk syg

Tabt ydelse**

0.0%
0.0%
0.0%

70%
71%
73%

Akut inficeret

Død hvis
klinisk syg*
53%
16%
16%
Carriers or
recovered
40%
40%
40%

Abort hvis
syg*
9%
9%
Tab ydelse**
7%
8%
10%

Risiko for at
dø i SimHerd
4.1%
0.6%
0.0%

Abort i
SimHerd
0
1.7%
0.0%

Ydelse I
SimHerd
-2.8%
-3.2%
-4.0%

Sådan bruges for-portalen:
Blå tal: indtast selv andelen af dyr som på årsbasis bliver akut-inficeret (overlevelse) og dem som er ”carrier
or recovered” (Ydelse). Værdien for ”klinisk syg” er en funktion af ”akut inficeret” og ”klinisk syg hvis
inficeret” under Overlevelse.
Sorte tal - overlevelse: betingede sandsynligheder for sygdom og dødelighed. F.eks., sandsynligheden for at
blive klinisk syg, hvis kalven er inficeret, er 39%. Sandsynligheden for at dø, hvis kalven er syg er 53%.
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Estimaterne for de betingede sandsynligheden i arket er baseret på tabel 3 fra Nielsen et al. (2013), se
bilaget side 10. Gennemsnittet mellem ”minimum” og ”maximum” er brugt og værdierne for neonatal
calves, pre-weaned calves og weaned calves er brugt til at beregne værdierne for ”kalve” i tabel 1, mens
growing heifers og breeding heifers ligger bag værdierne for ”kvier”.
Sorte tal - ydelse: andelen af tabt ydelse (kg EKM) for køer i inficerede besætninger i forhold til ikkeinficerede besætninger. Estimaterne er baseret på tabel 2 fra Nielsen et al. (2013), se bilaget på side 10.

Røde tal – overlevelse: Arket beregner på baggrund af det blå tal og de sorte tal, at risikoen for at dø som
kan tilskrives infektioner med Salmonella er 4,1% (20% x 39% x 53% = 4,1%). Med andre ord, hvis andelen
af dyr som bliver akut inficeret er 20%, så dør der 4,1% på grund af Salmonella. Så hvis vi vil simulere, at der
saneres for Salmonella, kan vi nedsætte risikoen for kalvedødelighed med 4,1%. På samme måde, skal vi
nedsætte risikoen for kviens dødelighed med 0,6%. Mens vi ikke skal nedsætte koens risiko for at dø, da vi i
arket har angivet at 0% af køerne bliver inficeret.
Røde tal – ydelse: Arket beregner på baggrund af de blå tal og de sorte tal, at nedgangen i ydelsen som kan
tilskrives infektioner med Salmonella er mellem 2,8% (40% x 7%) og 4% (40% x 10%). Med andre ord, hvis
andelen af dyr som er smittebærere (carriers) eller eksponerede (recovered) er 40%, så er ydelsen mellem
2,8% og 4% lavere. Så hvis vi vil simulere, at der saneres for Salmonella, kan vi øge ydelsen for de 3
pariteter med de røde tal som portalen beregner.

3) SimHerd til estimering af effekterne.
a) Nedgang i kalvedødelighed. Risikoen for kalvedødelighed reduceres med 4,7% (4,1+0,6%). I
SimHerd har vi ikke en specifik dødelighedsrisiko for kvier, men vi antager, at en delmængde af
kalvedødelighed opstår blandt kvierne (se under-kategorien ”-Kalve”).
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b) Nedgang i abort

c) Stigning i ydelse
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De simulerede resultater fra SimHerd vises i nedenstående tabel.

DB er 595.000 kr. højere i scenariet. Tallet skal tolkes som den stigning i DB man opnår, hvis køernes trivsel
ikke længere er påvirket af Salmonella.

I samme Excel ark kan du på side 2 finde en skabelon til at lave lagkagediagrammet.

9

Bilag: Tabellerne fra Nielsen et al. 2013

Nielsen, T.D., A.B. Kudahl, S. Østergaard, L.R. Nielsen. 2013. Gross margin losses due to Salmonella Dublin infection in
Danish dairy cattle herds estimated by simulation modelling. Prev. Vet. Med., 111, 51-62.

10

