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Køerne trives ikke – er de forgiftede? 

-  

 

Køerne trives dårligere end normalt og har flere små-sygdomme end vanligt. Gennemgang af 

fodringsteknik, foderets robusthed, dyrenes håndtering og  opstaldning afslører ikke tegn på 

uhensigtsmæssig management. Men hvad er der så galt? Er køerne forgiftede af  mykotoksiner i 

foderet?! 

-ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt 

 

 

Mykotoksiner i køernes foder er en svær størrelse at håndtere, da det både er vanskeligt at måle, og 

vanskeligt at vurdere effekten af. 

Alligevel kan/skal  det undertiden betragtes som en af flere mulige og sandsynlige årsager til en  

konstateret mistrivsel hos besætningens køer. 

Mykotoksiner er affaldsprodukter (metaboliter), som produceres af over 100 forskellige skimmelsvampe. 

Mange mykotoksiner er kendt for at påvirke dyrenes immunforsvar negativt, således at køerne fremviser 

flere sygdomstegn end vanligt, samtidig med at disse sygdomme er vanskeligere at behandle og kurere. Det 

virker som om, at køernes eget immunforsvar ikke rigtigt ”spiller med” i forsøget på at bekæmpe en 

konstateret sygdom. 

Sygdomme,  som forårsages af selve skimmelsvampen , kaldes mykoser. Disse ses sjældent i Danmark som 

et problem. 

Derimod er sygdommene forårsaget af mykotoksinerne væsentligt mere udbredte i det danske dyrehold. 

Disse sygdomme går under betegnelsen mykotoksikoser , og giver jævnligt anledning til store 

sygdomsmæssige udfordringer. 

Det er svært at diagnostisere disse mykotoksikoser pga. problemer med at finde repræsentative prøver af 

foderkilden indeholdene toksinet, ligesom det kan være svært at isolere toksinets rolle i et sygdomsforløb. 

I tabel 1 vises en oversigt over relevante, betydende mykotoksiner med effekt på kvæg i Danmark.  

Oversigten viser også kort, hvorfra mykotoksinet kan forekomme og hvilken betydning det kan have på et 

kreatur.   
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 Tabel 1. 

Toksinets navn: 

 

 

Toksinet 

producers af 

skimmelsvamp 

af typen: 

Virkning/effekt 

på kalve/køer: 

Findes især i 

følgende 

foderkilder: 

Betydning for 

kalve/køer: 

T2-toksin (en 

trichothecen) 

Fusarium Immunosuppresiv 

Celletoksisk 

Majs, hvede, byg. 

Dannes på 

planterne i koldt, 

vådt vejr; toksinet 

dannes især i sent 

høstede afgrøder.  

Fodervægring 

resulterende i ketose, 

løbedrejning, fald i 

mælkeydelse. 

Diarre, betændelse 

på hud og slimhinder 

og nedsættelse af 

immunforsvaret. 

Aflatoxin Aspergillus 

(Aspergillus flavus) 

Kræftfremkaldende 

Leverskader 

Reproduktions-

forstyrrelser 

Importeret foder 

(nødder).  

Nedsat ædelyst og 

nedsat 

mælkeproduktion. 

Udskilles bl.a. via 

mælk og er derved 

farlig for mennesker!   

Ochratoxin 

    -ochratoxin A 

Aspergillus 

Penicillium 

(Penicillum 

verrucosum) 

Nyreskader 

Leverskader 

Immunosuppresiv 

Kræftfremkaldende 

Dårligt lagret korn 

og majskerner. 

Voksne dyr kan 

udvikle  ædevægring, 

diarre, bevægelses-

besvær og fald i 

mælkeproduktion; 

symptomerne 

forsvinder hurtigt 

igen, når det farlige 

foder fjernes. 

Vommens mikrober 

nedbryder/omdanner 

ochratoksin til et 

ufarligt restprodukt. 

Kalve er mere 

følsomme og har 

(pga. manglende 

drøvtyggerfunktion 

og begrænset 

mikrobiel 

vomaktivitet) ikke 

evne til at nedbryde 

toksinet til ufarlige 

forbindelser. 

Forgiftede kalve 

bliver mistrivelige 

med nedsat tilvækst.   

Citrinin Aspergillus 

Penicillium 

Monascus 

Nyreskader Dårligt lagret korn 

og majskerner. 

Samme som under 

”Ochratoxin” 
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Zearalenon Fusarium Reproduktions-

forstyrrelser 

(østrogenvirkning) 

Dannes på 

afgrøder i marken, 

kræver 18-22 % 

vand for udvikling. 

Findes både på 

hvede, byg og 

majs (øremajs, 

hele majskerner, 

majsensilage). 

Kvæg er meget 

tolerant overfor 

zearaleon, og 

toksinmængder 

under 50 mg/kg i 

fuldfoderet giver ikke 

reduceret fertilitet. 

Fald i 

drægtighedsrate. 

Uregelmæssige 

brunster. 

Fumonisin  

(B1 og B2) 

Fusarium 

(varmeelskende 

fusariumtyper, 

sjældent i DK). 

Nervetoksisk 

Leverskader 

Ødem 

Importerede 

majsprodukter - 

toksinet kan ikke 

dannes ved de 

lave danske 

temperaturer.  

Voksne drøvtyggere 

er ekstremt 

resistente overfor 

fumonisins skadelige 

effekter. Nedsat 

tilvækst. 

Mælkefodrede kalve  

kan få milde 

leverskader, og 

nedsat 

ædelyst/tilvækst. 

DON  

(deoxynivalenol) 

(en trichothecen 

også kaldet 

vomitoksin) 

Fusarium Immunosuppressiv 

Celletoksisk 

Dannes på 

afgrøder i marken, 

kræver 18-22 % 

vand for udvikling. 

Majsensilage 

Hvedehalm 

Sjældent græs. 

Majs, hvede og 

byg angribes. 

Dannes i koldt, 

vådt vejr; toksinet 

dannes især i sent 

høstede afgrøder. 

Nedsat foderoptag og 

reduceret  

produktion. 

Øget ketose, flere 

tilfælde af 

løbedrejning.  

Nedsat immunforsvar 

med øget 

modtagelighed 

overfor 

betændelsestilstande. 

 

 

Der er tendens til, at sen majshøst hænger sammen med  højere indhold af DON og zearalenon.  

Grænseværdier for mykotoksiner 

EU har opstillet vejledende grænseværdier for en del mykotoksiner i produkter til foderbrug. 

Der er pt. vejledende grænseværdier for DON, zearalenon, ochratoksin A og fumonisin B1 og B2. Disse ses i 

tabel 2. 

Grænseværdierne er forskellige fra foderstof til foderstof, og også forskellige for forskellige dyregrupper, da 

ikke alle dyrearter er lige følsomme overfor mykotoksiner. Generelt anses kvæg for at være ret tolerante 
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overfor især fusarium-toksiner, da toksinerne i et vist omfang nedbrydes i vommen til mindre giftige stoffer 

(detoksifikation).  

Redaktionel note: Indsæt evt. faktakasse med nedenstående kursivtekst: 

Bemærk: Den høje passagehastighed gennem vommen hos nutidens højtydende malkeko synes imidlertid at 

reducere den detoksificerende effekt, som vommens mikrober måtte have på mykotoksinerne!   

 

Kalve  har begrænset udviklet drøvtyggerfunktion, og kan er i mange henseender betragtes som enmavede 

dyr; dette betyder, at de er langt mere følsomme overfor toksinerne end deres ældre artsfæller med 

udviklet drøvtyggerfunktion (og en toksin-nedbrydende vomflora). 

For kvæg gælder følgende grænseværdier for mykotoksiner i foderet: 

Tabel 2. 

Mykotoksin Produkter til foderbrug Vejledende grænseværdi i 

mg/kg foderstof  , beregnet 

ved et vandindhold på 12 %   

DON (deoxynivalenol) Korn og kornprodukter 

Majsprodukter 

Tilskudsfoder og fuldfoder til 

kalve under 4 mdr.  

8 

12 

 

2 

Zearalenon Korn og kornprodukter 

Majsbiprodukter 

Tilskudsfoder og fuldfoder til 

kalve og malkekvæg 

2 

3 

 

0,5 

Ochratoksin A Korn og kornprodukter 0,25 

Fumonisin B1 og B2 Majs og majsprodukter 

Tilskudsfoder og fuldfoder til 

kalve (under 4 mdr.) 

Tilskudsfoder og fuldfoder til 

voksne drøvtyggere (over 4 mdr.) 

60 

 

20 

 

50 

 

Plantedirektoratet har i 2009 kontrolleret og analyseret 31 prøver af dansk produceret foderkorn for 

indhold af mykotoksiner. I 29 ud af de 31 prøver er der fundet mykotoksiner. Ingen af prøverne overskred 

de vejledende grænseværdier.  

Selvom prøveresultaterne ikke er alarmerende høje i toksinniveau, kan det konstateres, at toksinerne er 

udtalt til stede, og det kan let ske, at uheldig lagring af fodermidlerne resulterer i uønsket høje niveauer af 

mykotoksiner! 

 

Toksinerne kan findes på forskellig vis. 
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Toksiner kan spores og identificeres ved analyser af  foderet og/eller analyser af  biologisk materiale (blod, 

galde, mælk, mave-tarmindhold). 

Ønsker man analyse af foderet kan man vælge at teste de enkelte grovvarer i foderrationen eller at teste 

det færdige miks (fuldfoderet/TMR). 

Foderanalyser udføres bl.a. på Eurofins, Steins Laboratorium A/S i Danmark (analyseres på laboratoriet i 

Odense). 

Eurofins anbefaler, at hvis man har mistanke om mykotoksinproblemer hos køerne, så tester man foderet 

for DON, zearalenon samt ochratoksin. Det tilrådes, at mængden af toksin i den indsendte prøve 

bestemmes straks. 

I ensileret grovfoder (især majs) forefindes DON ofte sammen med andre mykotoksiner; DON kan derfor 

bruges som ”markør” for, om der med sandsynlighed kan findes andre mykotoksiner i foderet. 

 

Hvis det af den ene eller den anden årsag ikke er muligt at foretage en mykotoksin-testning af foderet kan 

man alternativt teste efter toksinerne direkte hos de syge køer/kalve. 

Hos Biocheck-Leipzig kan man på laboratoriet for veterinærdiagnostik få foretaget forskellige tests. 

På en mælkeprøve fra en ko mistænkt for toksinforgiftning kan følgende testes: 

Zearalenon, DON, aflatoksin, ochratoksin, T2-toksin. 

På en blodprøve fra en ko/kvie/kalv mistænkt for mykotoksinforgiftning kan følgende testes: 

DON, aflatoksin, ochratoksin, T2-toksin. 

Prøveresultaterne angives i µg/l, og BioChech har en vejledning til at vurdere på betydningen af de fundne 

resultater. 

Analyserne koster pr. toksin mellem 16 € og 31 €. 

 

Tolkning af toksinfund: 

Fund af mykotoksiner i foderet betyder ikke nødvendigvis, at køerne bliver syge af foderet. Dette skyldes 

som før nævnt drøvtyggeres fantastiske evne til at omdanne/nedbryde toksinerne via mikrobiel aktivitet i 

vommen. 

Men tilstedeværelsen af giftstofferne sammenholdt med dertil passende sygdomssymptomer giver (når 

andre relevante årsager er udelukket) basis for at antage, at køernes evne til at neutralisere toksinerne er 

oversteget, og dyrets sundhedstilstand er negativt påvirket heraf.  
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Der er opstillet følgende ”regelsæt”, som skal opfyldes for at man med rimelighed kan konkludere, at 

mykotoksiner er involveret i udvikling af sygdom: 

1. Sygdommen skal kunne relateres til foderet. 

2. Sygdommen skal ikke være smitsom, overførbar eller infektiøs. 

3. Sygdommen skal ikke kunne henføres til forekomsten af en sygdomsfremkaldende organisme. 

4. Sygdommen skal ikke kunne kureres med noget stof eller antibiotika. 

5. Sygdomssymptomerne forsvinder, når det toksinforurenede foder fjernes. 

6. En foderanalyse bekræfter, at der i foderet forefindes mykotoksiner, som er kendt for at kunne 

forårsage sygdomssymptomer.   

Don, ochratoksin og T2-toksin har immunosuppresiv effekt, hvilket ses ved at det toksin-påvirkede dyr 

tildrager sig flere sygdomme, og dyrets evne til hurtigt at blive raskt igen er reduceret. I mange 

kvægbesætninger ses disse uspecifikke sygdomstegn tydeligst hos nykælvere, hvor forekomsten af fx 

børbetændelse efter kælvning er unormalt høj kombineret med ringe effekt af  den valgte antibiotiske 

behandling mod infektionen. 

Er din besætning mykotoksin-påvirket? 

Efter at have læst denne artikel kan du bedre vurdere, om din besætning måske er påvirket af mykotoksiner 

fra én eller flere af dyrenes foderkilder. 

Mykotoksinerne kan ikke fjernes fra foderkilden, når først toksinet er tilstede eller dannet i foderet. 

Forskellige tiltag i denne forbindelse er prøvet.  Det er forsøgt at ”binde” toksinerne til lerholdige 

forbindelser. Der er forskellige beretninger om effekten heraf.  Jeg forholder mig neutralt hertil.  

Ofte vil det bedste være, at reducere andelen af det toksinholdige foder mest muligt, så dyrenes daglige 

optag af mykotoksiner minimeres. Måske har man ubevidst været uheldig og overskredet  dyrenes 

kapacitet til at omdanne og detoksificere mykotoksinerne ved den aktuelle rationssammensætning. Da vil 

identifikation af det farlige fodermiddel og reduktion af dette i den samlede ration ofte kunne løse 

problemerne med forbedret produktion og sundhed til følge. 


