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NOTAT 

 Dato: 10-03-2023 

Rapport om husdyr-MRSA overvågning af produktionsdyr i 2022 

 

Fødevarestyrelsen har siden 2018 årligt overvåget husdyr-MRSA i produktionsdyr. 

Overvågningen i 2022 følger anbefalingerne fra MRSA-eksperterne i deres seneste 

rapport fra august 20171, samt senere anbefalinger fra Det Veterinærmedicinske Råd. 

I 2022 bestod overvågningen af en undersøgelse af forekomsten af husdyr-MRSA hos 

besætninger med opformeringsbesætninger til grise, samt besætninger med æglæg-

gende høner. 

Overvågningen for husdyr-MRSA er udført af Fødevarestyrelsen i regi af veterinær-

forlig III. MRSA-ekspertgruppen har anbefalet, at danske produktionsdyr overvåges 

systematisk med fastsatte intervaller2 afhængigt af forekomsten i den pågældende 

produktionsdyreart ved sidste undersøgelse. 

Formålet med overvågningen er at få et overblik over status nu og her. Dette er en 

del af grundlaget for Sundhedsmyndighedernes vurdering af, om de personer, der ar-

bejder med den pågældende dyreart, skal betragtes som en risikogruppe, når de er i 

kontakt med sundhedsvæsenet. Endvidere skal data benyttes af Det Veterinærmedi-

cinske Råd som basis for en vurdering af, om der skal gribes ind med forebyggende 

tiltag. 

Det Veterinærmedicinske Råd er nedsat i forlængelse af Veterinærforlig III og består 

af både humane og veterinære eksperter. Rådets opgave er bl.a. at komme med uvil-

dige, evidensbaserede anbefalinger til at sikre, at forekomsten af husdyr-MRSA i de 

enkelte produktionsdyrearter ikke eskalerer. Der er fastsat et aktionsniveau på 10 %. 

Hvis forekomsten af husdyr-MRSA i en dyreart overstiger 10 % positive besætninger, 

skal Rådet komme med anbefalinger til håndtering af problematikken. 

  

                                                             
1 MRSA – Risiko og håndtering. Rapport ved MRSA-ekspertgruppen, August 2017. 

2 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx
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Resultater af husdyr-MRSA overvågningen i 2022: 

Dyreart 

(virksomhe-

der med mere 

end 30 dyr) 

Antal un-

dersøgte 

besætnin-

ger 

Husdyr-

MRSA posi-

tive besæt-

ninger 

Husdyr-

MRSA nega-

tive besæt-

ninger 

Procent po-

sitive besæt-

ninger 

Grise:     

Opformerings-

besætninger 
74 67 7 91 % 

Fjerkræ:     

Æglæggende hø-

ner 
123 0 123 0 % 

 

Besætninger, der indgår i overvågningen, er udpeget som en tilfældig stikprøve 

blandt besætninger i Danmark med mere end 30 dyr. 

For fjerkræ er prøverne udtaget som sokkeprøver3, mens de for grise er udtaget som 

næsesvaberprøver4. 

Overvågningen angiver forekomsten på besætningsniveau i Danmark. 

                                                             
3 Sokkeprøver er en prøve der udtages ved, at prøveudtageren ifører sig overtrækssokker i filt, og bevæger 
sig rundt i det område, prøven skal udtages fra. F.eks. et gulvareal, hvor kalkuner eller slagtekyllinger be-
finder sig. Filtsokken pakkes og sendes til undersøgelse. 

4 Der er udtaget prøver af 25 dyr i hver besætning. Prøverne bliver efterfølgende samlet til 5 prøver. Analy-
seresultaterne angiver derfor ikke noget om forekomsten hos de enkelte testede dyr, men kun om der er 
husdyr-MRSA i besætningen. 


