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Projektresume kort 
 

SUS 12 projektet er gennemført for at studere dualiteten ved  udsættelse for organisk støv. 

Udsættelsen forårsager  dels en øget risiko for nyopstået astma og dels en beskyttende effekt i 

forhold til allergiudvikling. 

SUS12 projektet har vist, at der stadig er en massiv udsættelse for organisk støv i moderne 

landbrug, og at denne udsættelse for organisk støv fører til en øget risiko for astma blandt 

landmænd der holder dyr. Det er  første gang at denne sammenhæng er påvist i en stor 

opfølgningsundersøgelse.  

SUS12 projektet har endvidere som det første studie påvist, at den lavere sensibiliseringstendens 

som findes blandt unge født på en gård fortsætter ind i voksenalderen. Samtidig viser studiet at 

beskyttelse mod nyopstået pollensensibilisering, og et tab af bestående sensibilisering begge er 

forårsaget af udsættelse for organisk støv i den unge voksenalder.  

 Vi har således været i stand til at bekræfte vore hypoteser om, at organisk støv fra landbruget 

giver en øget risiko for astma og tab af lungefunktion og samtidig har en dæmpende effekt på 

allergiudviklingen i barneårene og i den tidlige voksenalder, hvilket potentielt kan have store 

præventive perspektiver. 

English resume 
 

SUS12 has been initiated to study the duality of organic dust exposure, i.e. the ability to induce 

asthmatic symptoms on one hand and at the same time to prevent allergic sensitization. 

The SUS12 project has as the world-wide first follow-up study, found that organic dust exposure 

still is a major concern in the modern farm environment leading to dust related cough and 

asthma among farmers working with cows and pigs. 

At the same time the study has documented that the low prevalence of sensitisation among young 

farmers born and raised on farms continues to exist in adulthood. Further the study has provided 

the proof, that new pollen sensitization and loss of existing sensitization both are associated to 

exposure to organic dust and its constituents. 

In conclusion the SUS12 study has confirmed our hypotheses about the capacity of organic dust 

components to both dampen new sensitization and increase the loss of existing sensitization. 

These findings have the possibility to foster new preventive measures towards the increasing 

prevalence of allergy in society. 
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Projekt SUS12 
 

SUS12 er er en videreførelse af SUS-projektet, som forløb i perioden 1992-1996. I den oprindelige 

kohorte indsamlede vi oplysninger fra 2318 personer, som blev fulgt op i SUS12. Vi var i stand til 

at få lidt over 50 % af den oprindelige kohorte til at indgå i opfølgningen, hvilket er en acceptabel 

andel set i forhold til vore erfaringer med  lignende grupper i Danmark. 

 

SUS 12 projektet har gennemløbet et meget produktivt forløb med mange vigtige resultater til 

følge, som viser dualiteten ved udsættelse for organisk støv, dels med en øget risiko for nyopstået 

astma og dels en beskyttende effekt i forhold til  allergiudvikling. 

 

Samtidig har projektet som det første vist, at svejsning er en risikofaktor for nyopstået astma i et 

opfølgningsdesign. 

 

I forhold til den oprindelige plan har vi været nødsaget til at begrænse ambitionerne til  

udelukkende at følge op på den etablerede kohorte af finansielle hensyn. Vi har haft to PhD 

studier med fokus på hhv. eksponeringen i landbruget og udviklingen i allergi blandt unge 

voksne. Desuden er der tilknyttet et tredie PhD projekt, med fokus på udviklingen i 

lungefunktion. Dette projekt er undervejs .  

 

Figur 1. Gennemgang af spørgeskema 
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Opfølgning af kohorten 
SUS projektet (1992 – 1994) undersøgte den respiratoriske sundhed hos 230 kvindelige, 1.734 

mandlige landbrugselever og 407 mandlige rekrutter som kontroller fra tre sessionskredse, se fig 

2. Landbrugseleverne kom fra  alle danske landbrugsskoler med 1A undervisning. Kontrollerne 

var personer indkaldt til session, som ikke var i gang med en landbrugsuddannelse, og som ikke 

kom fra en by større end 3.000 indbyggere. I 2007 blev SUS kohorten indkaldt til opfølgning via 

udtræk fra det danske CPR register.  

 

 
Figure 2. Landbrugsskoler og sessionskredse 1992-94 

 

Ud af den oprindelige kohorte blev 1.170 deltagere genundersøgt, hvilket gav en deltagelses-

procent på 51,7 %. I tabel 1 ses en analyse af forskellene mellem de personer, der deltog i begge 

undersøgelser, og de der ikke deltog i SUS12. 
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Tabel 1 Karakteristika for de personer der deltog eller ikke deltog i opfølgningsundersøgelsen. 

 

 

SUS12 indgår i en stor europæisk undersøgelse af astma-genetik og har givet et væsentligt bidrag 

sammen med andre velundersøgte grupper med  kendt eksponering. Disse studier har vist en 

association til flere kendte gen-polymorfier, og genmiljøinteraktionen for disse polymorfier er i 

øjeblikket under analyse i dette regi. Endelig er SUS netop blevet inkluderet i et globalt netværk 

for undersøgelse af sygdomme i landbrugskohorter. 

 

Allergi/sensibilisering 
SUS12 kohorten har vist, at den lavere sensibiliseringstendens blandt unge født på en gård, som 

eksisterede ved inklusionen, har været stabil over tid. Ved at kombinere en grundig 

eksponeringsvurdering  med mål for allergiudvikling i kohorten, har SUS12 været i stand til at 

påvise en beskyttende effekt af landbrugseksponeringen i forhold til nyopstået pollen-

sensibilisering samt et øget tab af bestående sensibilisering. I dette delprojekt har vi haft et unikt 

samarbejde med ALK-Abello, som har udført analyser over for en række allergener i kohorten 

uden omkostninger for projektet. Vi har således været i stand til at bekræfte vor hypotese om at 

organisk støv fra landbruget både har en dæmpende effekt på allergiudviklingen i barneårene og i 

den tidlige voksenalder, hvilket potentielt kan have store præventive perspektiver. 

Samtidig rejser disse resultater spørgsmålet, om der kan foregå en epigenetisk regulering 

forårsaget af disse eksponeringer.  
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Specifik sensibilisering,  Skind Prik test (SPT) 

 
Figure 3. Allergitestning 

Prik test resultaterne viste en beskyttende effekt mod nyopstået sensibilisering af at være udsat 

for eksponeringer i landbruget som voksen. Dette sås dog kun for deltagere med allergi i familien. 

Dette fund peger på en gen-miljø interaktion mellem atopisk disposition og landsbrugsrelateret 

eksponering i forhold til udvikling af sensibilisering , se tabel 2. 
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Tabel 2. Nyopståe t og tab af sensibilisering for almindelige allergener i forhld til miljøfaktorer i 
kohorten i løbet af opfølgningsperioden. CIP = Kummuleret incidens proportion, RR= Relativ 
risiko, 95%CI = 95% konfidensinterval. 

 

 

 

 

Table II. New Onset and Loss of sensitisation to any common allergen depending on exposure 

Childhood Exposures CIP RR 95%CI CIP RR 95%CI

Upbringing

Urban childhood 0.17 1 0.08 1

Rural childhood 0.14 0.84 (0.55 - 1.28) 0.21 2.49 (0.85 - 7.30)

Farm childhood 0.12 0.69 (0.47 - 1.03) 0.29 3.43 (1.26 - 9.34)

Farm animals (no) 0.16 1 0.14 1

Farm animals (yes) 0.11 0.71 (0.51 - 0.98) 0.29 2.06 (1.15 - 3.69)

Pets (no) 0.19 1 0.08 1

Pets (yes) 0.13 0.82 (0.54 - 1.27) 0.23 2.86 (0.73 - 11.15)

Adult exposures CIP RR 95%CI CIP RR 95%CI

Farmer status

Never farmer 0.18 1 0.13 1

Ex-farmer 0.14 0.73 (0.48 - 1.14) 0.26 2.02 (0.82 - 4.96)

Current farmer 0.12 0.64 (0.40 - 1.00) 0.2 1.56 (0.59 - 4.13)

Farm animals

No animals 0.18 1 0.15 1

Swine only 0.13 0.69 (0.41 - 1.14) 0.22 1.49 (0.51 - 4.34)

Cow only 0.17 0.89 (0.55 - 1.46) 0.26 1.76 (0.68 - 4.56)

Swine and cow 0.11 0.59 (0.38 - 0.93) 0.26 1.52 (0.65 - 3.53)

Dust exp. (mg*m
-3 

*yrs) 

1. quartile (lowest) 0.17 1 0.18 1

2. quartile 0.13 0.73 (0.47 - 1.13) 0.2 1.12 (0.51 - 2.46)

3. quartile 0.15 0.84 (0.56 - 1.28) 0.22 1.18 (0.52 - 2.66)

4. quartile 0.09 0.53 (0.33 - 0.87) 0.24 1.28 (0.57 - 2.88)

Endotoxin exp. (EU*m
-3 

*yrs) 

1. quartile (lowest) 0.16 1 0.21 1

2. quartile 0.14 0.86 (0.56 - 1.33) 0.16 0.76 (0.33 - 1.75)

3. quartile 0.13 0.83 (0.53 - 1.28) 0.19 0.9 (0.39 - 2.06)

4. quartile 0.1 0.64 (0.40 - 1.03) 0.28 1.34 (0.64 - 2.79)

New onset of sensitization Loss of sensitization 
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Tabel 3. Risiko for nyopstået sensibilisering for almindelige allergener i forhold arbejdsmiljø i 
kohorten i løbet af opfølgningsperioden. OR= Odds ratio, 95%CI = 95% konfidensinterval. 

 

Specifik sensibilisering, IgE 

IgE resultaterne for græs, birk, kat og husstøvmider viste, at eksponering for støv og endotoxin i 

opfølgningsperioden havde en beskyttende effekt mod nyopstået sensibilisering for pollen 

allergener. Denne observerede effekt var afhængig af eksponeringsgraden, men uafhængig af den 

beskyttende effekt af at være opvokset på en gård. Denne beskyttende effekt var til stede for alle 

deltagere uafhængigt af om de havde allergi i familien. Modsat pollen-sensibilisering så vi en øget 

lagermide-sensibilisering med stigende landbrugseksponering. Den øgede sensibilisering kan 

være en konsekvens af et konstant højt niveau af denne midetype i erhvervet. 

 

Table III. Adjusted analysis for the effect of specific exposure on new onset sensitization stratified for parental atopy

All parents 

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

Farming Status (N) 959 958

Never 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref

Ever 0.24
*

0.09 - 0.68 0.31
*

0.10 - 0.92 1.04 0.54 - 2.00 1.13 0.52 - 2.03 0.69 0.41 - 1.18 0.72 0.41 - 1.24

Current 0.16
*

0.05 - 0.53 0.22
*

0.06 - 0.83 0.92 0.47 - 1.80 0.99 0.49 - 2.04 0.59 0.34 - 1.02 0.63 0.35 - 1.15

Farm type (N) 959 958

no animals 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref

Swine only 0.16
*

0.04 - 0.64 0.22
*

0.05 - 0.95 1.02 0.50 - 2.10 0.99 0.47 - 2.09 0.64 0.35 - 1.17 0.67 0.36 - 1.25

Cattle only 0.14
*

0.03 - 0.72 0.18
*

0.03 - 0.93 1.45 0.72 - 2.93 1.44 0.69 - 2.97 0.88 0.48 - 1.59 0.90 0.49 - 1.67

Swine and cattle 0.24
*

0.09 - 0.67 0.33 0.11 - 1.04 0.79 0.41 - 1.51 0.76 0.38 - 1.50 0.55
*

0.32 - 0.92 0.56
*

0.32 - 0.98

Dust (N) 953 952

1. quartile (lowest) 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref

2. quartile 0.12
*

0.03 - 0.57 0.15
*

0.03 - 0.77 1.01 0.57 - 1.82 0.99 0.55 - 1.79 0.69 0.41 - 1.15 0.70 0.42 - 1.19

3. quartile 0.25
*

0.07 - 0.83 0.35 0.09 - 1.36 1.14 0.65 - 2.00 1.15 0.64 - 2.07 0.82 0.49 - 1.34 0.87 0.52 - 1.46

4. quartile 0.31 0.13 - 1.29 0.47 0.14 - 1.59 0.56 0.29 - 1.07 0.56 0.29 - 1.09 0.49
*

0.28 - 0.84 0.52
*

0.29 - 0.91

Endotoxin (N) 953 952

1. quartile (lowest) 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref

2. quartile 0.26
*

0.08 - 0.87 0.31 0.09 - 1.13 1.17 0.65 - 2.12 1.19 0.65 - 2.16 0.84 0.50 - 1.40 0.88 0.52 - 1.48

3. quartile 0.22
*

0.06 - 0.86 0.37 0.08 - 1.65 1.12 0.62 - 2.00 1.09 0.60 - 2.01 0.80 0.48 - 1.34 0.84 0.49 - 1.43

4. quartile 0.38 0.12 - 1.21 0.44 0.13 - 1.49 0.74 0.39 - 1.38 0.73 0.38 - 1.41 0.60 0.35 - 1.03 0.64 0.36 - 1.12

* p < 0.05. # adjusted for gender, childhood farm childhood, pets during childhood and smoking 

156 156 797 796

158 158 801 800

156 156 797 796

crude adjusted
#

158 158 801 800

Atopic parents Non-atopic parents

crude adjusted
#

crude adjusted
#
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Figur 4. Odds Ratio og konfidensintervaller for nyopstået og tab af sensibilisering i 
opfølgningsperioden i forhold til endotoxineksponering i kvartiler. Resultaterne vises for 
forskellige allergener, og er korrigeret for forældres allergi, opvækst på landet, køn og alder. 

 

Nyopstået astma 
Flere faktorer i landbruget har været under mistanke for at kunne føre til astma. De 

undersøgelser der har været lavet om astma inden for landbruget, har for det meste været 

undersøgelser med mennesker som har astma i forvejen, og resultaterne har peget i forskellige 

retninger. Ved brug af SUS undersøgelsens resultater har vi undersøgt risikofaktorer for 

nyopstået astma blandt landbrugsskoleelever og unge fra landbobefolkningen. 

 

Undersøgelsen har vist, at der er en øget risiko for at udvikle nyopstået ikke-allergisk astma ved 

arbejde i landbruget særligt i svin- og kvægstalde, hvorimod opvækst på en gård beskytter. Dette 

kan tyde på, at de biologiske mekanismer i mennesket som er årsag til udviklingen af astma 

senere i livet, kan blive påvirket at udsættelser i miljøet i tidlig barnealder.  

Undersøgelsen. 

Fra 1992 til 1994 undersøgte vi 1964 landbrugsskoleelever og 407 unge fra landbobefolkningen. I 

perioden fra 1994 til 1998 fandt vi 122 tilfælde af nyopstået astma. For hvert nyt tilfælde af astma 

fandt vi en rask person fra gruppen som kontrol. Begge personer blev inviteret med til lægelig 

undersøgelse og samtale. 

 

Tabel 4 viser, at blandt landbrugsskoleelever med ny astma i forhold til raske, er der relativt flere 

personer der ryger, flere som har overfølsomme lunger, flere som arbejder med svineproduktion. 

Derimod er der en lavere andel af personer som er vokset op på en gård i denne gruppe. 
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 Landbrugsskoleelever Kontroller fra landbobefolkning 

 Ny astma (107) Kontrol (102) Ny astma (15) Kontrol (14) 

Alder 21.7 22.6 21.8 22.5 

Køn mand/kvinde 91/16 92/10 15/0 14/0 

Opvokset på en gård (%) 26 (29.5) 46 (48.4)* 3 (20.0) 2 (14.3) 

Ryger (%) 59 (55.1) 27(26.5)* 7 (46.7) 2(14.3) 

Allergi (%) 30 (28.0) 28 (27.5) 9 (60.0) 6 (42.9) 

Følsomme bronkier  19 (18.4) 2 (2.0)* 3 (21.4) 1 (7.7) 

Arbejde ved start af astma     

Malkeproduktion (%) 33 (30.8) 26 (25.5) 0 0 

Svineproduktion (%) 58 (54.2) 36.35.3)* 0 0 
Tabel 4. Karakterisitika for deltagerne i undersøgelsen. * statistisk sikker forskel mellem 
landbrugsskoleelever, som har fået ny astma og landbrugsskoleelever, der er uden lungesygdom. 

  

 

Tabel 5 viser, at rygning, overfølsomme lunger, arbejde med svin, kvæg og svejsning øger risikoen 

for nyopstået astma; overfølsomme lunger øger risikoen mest, dernæst svejsning, mens rygning 

og arbejde med svin øger risikoen lige meget og mindst arbejde med kvæg. Det at være opvokset 

på en gård derimod reducerer risikoen for nyopstået astma.   

 

Faktor OR* 

Rygning 3.3   (1.7-  6.3) 

Overfølsomme lunger ved start af undersøgelsen 11.7   (2.4- 56.4) 

Lungefunktion ved start af undersøgelsen 0.8   (0.6-  1.2) 

Arbejde i svineproduktion  3.4   (1.6-  7.0) 

Arbejde med mælkeproduktion 2.5   (1.1-  5.3) 

Arbejde som svejser 7.0   (1.2- 41.6) 

Opvokset på en gård 0.5   (0.3- 0.98) 

Konstant 0.98 
Tabel 5. Faktorer der øger risikoen for nyopstået astma i undersøgelsen.  
*I beregningerne er der taget højde for allergi, køn, astma i familien og høfeber. 
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Lungefunktion 
Få studier har set på ændringer i lungefunktion 

over tid i længere opfølgningsstudier. En del af 

SUS studiet har fokuseret på netop dette. I SUS 

har vi set på sammenhængen mellem udsættelse 

for koncentrationen af støv og bakterier 

(endotoxin) i luften ved landbrugsarbejde og 

lungefunktionens størrelse hos de unge 

landmænd.  

 

Vore resultater viser at lungefunktionen kan være  

nedsat for landmænd.   

 
Resultaterne korrigeret for højde køn og alder, 

viser at kontrollerne havde en større stiging i 

forventede værdier, i forhold landbrugselever i 

opfølgningsperioden. I tabel 5 ses det at FEV1 er steget i løbet af undersøgelsesperioden for alle 

grupper. Stigningen er størst for mandlige kontroller hvor stigningen i zFEV1 er 0.012 pr år 

eller dobbelt så stor som zFEV1 på 0.006 der observeres blandt såvel mandlige som kvindelige 

deltagere fra landbrugsskolerne. 

 

Tabel 6.  Lungefunktionsændringer i undersøgelsesperioden for de forskellige grupper angivet 
som absolutte værdier og som ændringen i zScores. 

 
Køn (N)\Tidspunkt 

 
FEV1 L 

 
FVC L 

 
FEV1/FVC 

 
ΔzFEV1 

 
ΔzFVC 

 
ΔzFEV1/FVC 

Kvinder (96)       

Start 3.5 ± 
 0.5 

4.1 ± 
 0.7 

87.4 ± 
 6.2 

 -   -   -  

Opfølgning 3.4 ±  
0.5 

4.2 ± 
 0.7 

82.1 ± 
 6.7 

0.084 ± 
0.776 

0.177 ± 
0.799 

 - 0.108  
± 0.919 

Δ/år  - 0.068 ± 
0.212 

0.086 ± 
0.230 

 - 0.3 ± 
 0.4 

0.006 ± 
0.052 

0.012 ± 
0.053 

 - 0.007 ± 
 0.060 

Mænd (867)       

Start 4.7 ±  
0.6 

5.5 ±  
0.7 

85.8 
 ± 6.5 

 -   -   -  

Opfølgning 4.6 ± 
 0.6 

5.7 ± 
 0.8 

80.5 ± 
 5.8 

0.091 ± 
0.687 

0.388 ± 
0.760 

 - 0.211 ± 
 0.862 

Δ/år  - 0.049 ± 
0.248 

0.176 ± 
0.319 

 - 0.4 ± 
 0.3 

0.006 ± 
0.045 

0.026 ± 
0.050 

 - 0.014 ±  
0.057 

Kontroller (172)       

Start 4.8 ± 
 0.6 

5.6 ±  
0.8 

85.9 ± 
 6.4 

 -   -   -  

Opfølgning 4.6 ± 
 0.6 

5.9 ± 
 0.8 

80.1 ± 
 5.5 

0.172 ± 
0.681 

0.540 ± 
0.672 

 - 0.296 ± 
 0.824 

Δ/år  - 0.063 ± 
0.237 

0.189 ± 
0.278 

 - 0.4± 
 0.4 

0.012 ± 
0.046 

0.036 ± 
0.045 

 - 0.020 ± 
 0.055 

Figure 5. Måling af lungefunktion 
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Måling af eksponering i landbruget  
 

 
 

Dagligt befinder landmænd sig i situationer, hvor de arbejder og trækker vejret under meget 

støvede forhold. Foderstoffer, afgrøder, jord og dyr er kilder til støv, som kan indeholde store 

mængder bakterier, svampe og vira såvel som skadelige kemiske stoffer, der produceres af disse 

mikroorganismer. Endotoxin er et eksempel på et af de skadelige stoffer, og mængden af 

endotoxin er en god markør for hvor mange bakterier, der findes i støvet.  

I SUS studiet undersøgte vi, hvor meget støv og endotoxin danske landmænd er udsat for. 

Deltagerne gik en hel arbejdsdag med 

pumper, som sugede luft gennem filtrer 

placeret tæt på indåndingszonen (Se 

billede). Vi inkluderede 54 svine- og 26 

kvægbrug samt 3 mink- og 3 

fjerkræfarme fra hele Jylland, og vi tog 

støvprøver fra 327 personer i løbet af én 

eller flere dages arbejde. Det 

indsamlede støv blev derefter vejet, og 

støvet blev analyseret for mængden af 

endotoxin. 

Af de 507 indsamlede støvprøver viste 

46% værdier over 3 mg/m3, hvilket er 

den danske grænseværdi for organisk 

støv, som Arbejdstilsynet har fastsat. I 

gennemsnit var mængden af støv og 

endotoxin i luften mere end 3 gange så 

højt hos svine- og fjerkræavlere 

sammenlignet med kvægavlere og 

minkfarmere. Svine- og fjerkræavlere 

er således mest udsat, men det er ingen 

garanti for, at landmænd, der arbejder 

med malkekvæg eller mink, ikke har 

risiko for at få lungesygdomme. 

For nylig vurderede forskere fra Holland 

og de nordiske lande risiko for 

 Alle, der arbejder i landbruget, kan blive udsat for skadelige mængder af 

støv og endotoxin 

 Støv i landbruget kan indeholde store mængder af mikroorganismer 

 Endotoxin er et skadeligt biologisk stof, der produceres af visse bakterier 

 Det er vigtigt at arbejde på at reducere støvudsættelsen i stalde 

Figur 6. En landmand bærer en støvmåler, mens 
han arbejder med pattegrise. 



15 .| S i d e    S U S 1 2  
 

lungesygdomme ved udsættelse for endotoxin. De konkluderede, at man ikke bør udsættes for 

niveauer af endotoxin over 90 EU/m3 i løbet af en 8-timers arbejdsdag. I SUS undersøgelsen lå 

93% af alle de indsamlede støvprøver over denne værdi. 

Disse resultater understreger, at det fortsat er meget vigtigt at arbejde for at nedsætte 

udsættelsen for støv og endotoxin for de beskæftigede i landbruget, hvor især de, der arbejder i 

stalde, er udsatte. Landmænd bør være omhyggelige med at begrænse deres eksponering for støv 

under arbejdet, også i de korte tidsrum, mens de udfører det mest støvende arbejde. Hvis der 

ikke findes udviklede arbejdshygiejniske foranstaltninger, som nedsætter støvudsættelsen, bør 

man anbefale brug af åndedrætsbeskyttelse til de mest belastede arbejdsprocesser. 

 

 

 
Figur 7. Gennemsnit for niveauerne af støv og endotoxin ved personbårne målinger i dansk 
landbrug efter produktionstype. 

 

Hvordan kan arbejdsmiljøet i svinestalde forbedres? 

SUS undersøgelsen peger på metoder til at reducere udsættelsen for støv og endotoxin blandt 

svineproducenter. 

I SUS identificerede vi gårdindretninger og arbejdsopgaver, der øger udsættelsen for støv og 

endotoxin blandt landmænd, der arbejder med svin. 

Det drejer sig særligt om forhold vedrørende ventilationstype, gulvtype og fodringsform, som  

betyder meget for den mængde støv og endotoxin, svineproducenter indånder. Niveauet af støv 

og endotoxin afhænger også af de arbejdsopgaver, som landmanden udfører. Støvudsættelsen er 

især høj, når slagtesvin eller smågrise flyttes, læsses eller vaccineres; når pattegrise kastreres eller 

får klippet tænder og haler; når dyr fodres manuelt og ved håndtering af foder eller andre 

materialer i lader. Udsættelsen for endotoxin er størst, når staldene højtryksvaskes. 

For at reducere støvmængden, der indåndes, kan landmænd bruge maske, når de udfører én af de 

ovennævnte opgaver. En mere permanent og effektiv beskyttelse af svineproducenters sundhed 

kræver imidlertid ændringer i både produktionsmetoder og den teknologi, der anvendes i 

staldene. Der bør til stadighed stadig fokuseres på det støvende arbejde, da de målte 

eksponeringer er på et niveau som kan føre til lungesygdom. 



16 .| S i d e    S U S 1 2  
 

 
 

Vores undersøgelse viser, at udsættelsen for støv og endotoxin er højere om vinteren end om 

sommeren, hvilket skyldes, at man sænker ventilationsgraden i staldene om vinteren for at spare 

på varmeudgifterne. For at fjerne mere støv fra luften bør ventilationsgraden om vinteren øges. 

Desuden kan en omlægning fra tørt til vådt foder reducere udsættelsen for både støv og 

endotoxin med 50-75%. Når gamle stalde renoveres, eller der bygges nye, bør ventilationsanlæg 

med neutralt tryk undgås, da de kan øge støvniveauet med 40% sammenlignet med 

ventilationssystemer baseret på undertryk. Fuldspaltede gulve bør også undgås, da de kan øge 

udsættelsen for endotoxin med 84%. 

 

 
Figur 8. Vask med højtryk frigør støvpartikler fra overflader og gør dem luftbårne igen. 

 Både gårdindretning og arbejdsopgaver er afgørende for, omfanget af 

udsættelsen af støv og endotoxin som landmænd er udsat for. 

 Ventilation, gulvtype og fodermetode betyder mest for udsættelsens 

størrelse. 

 Arbejdsopgaver, der involverer håndtering af foder, flytning af dyr og 

højtryksrensning  forøger udsættelsen. 

 Udsættelse for støv og endotoxin kan reduceres ved at bære maske under 

de mest støvede arbejdsopgaver, indtil permanente arbejdshygiejniske 

foranstaltninger er etableret. 

 For effektivt at beskytte svine-producenters helbred er der behov for 

ændringer i produk-tionsmetoder og teknologi, der anvendes  i staldene. 
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Figur 9.  Spredning af træflis i en fjerkræstald forud for modtagelse af kyllinger. 

 

Figur 10. En landmand håndterer foder i laden. 

SUS12 projektet har således vist, at der stadig er en massiv udsættelse for organisk støv i 

landbruget, som det foregår nu, samt at der ikke, som det er set i industrien, er en nedadgående 

tendens i forureningen på arbejdspladsen. Samtidig har SUS12 undersøgt associationen mellem 

organisk støv, og har bekræftet vor hypotese om at denne udsættelse fører til en øget risiko for 

astma blandt landmændene i den første follow-up undersøgelse af denne problemstilling 

nogensinde. Samtidig ses en dæmpende effekt af den samme udsættelse på allergiforekomsten.  
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