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Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Årsager til spontan so-dødelighed i farestalden” 

 
Fødevarestyrelsen har i bestilling dateret d. 16. februar 2017 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde en redegørelse, der specificerer 
hvilke muligheder, der er for at få mere viden om årsager til spontan so-dødelighed, 
særligt i farestalden. Herunder at vurdere hvilken type undersøgelse/projekt, der vil 
afstedkomme mest relevant viden.  
 
Leveringen blev sendt den 26. juni 2017. Fødevarestyrelsen sendte derefter redegørel-
sen i høring til Dyrelægeforeningen, og baseret på deres kommentarer, og efterføl-
gende diskussioner mellem Fødevarestyrelsen og forskerne bag redegørelsen, sender 
vi her en revideret redegørelse.  
 
Redegørelsen er udarbejdet af Post doc Hanne Kongsted og Professor Jan Tind Sø-
rensen fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Besvarelsen er fagfælle-
bedømt af Seniorforskerne Mette Hedemann, Peter Theil og Lene Juul Pedersen 
samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
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Redegørelse vedrørende muligheder for at få mere viden om hvorfor søer 
dør spontant i farestalden 
 

Redegørelsen er udarbejdet af post doc Hanne Kongsted og professor Jan Tind Sørensen, Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 

 
Baggrund: 
Rapporten ”Identification of risk factors and strategies for reducing sow mortality” (Sørensen & Thomsen, 
2017) konkluderer, at der er et behov for mere forskning i årsager til selvdøde søer i farestaldsperioden. 
Der mangler viden om såvel dødsårsager som besætningsmæssige tiltag, der kan forebygge dødsfald. 

En ganske stor andel af spontant døde søer har ikke en klar diagnose -  hverken før eller efter dødens 
indtræden. Som angivet i rapportens tabel 3 viser danske undersøgelser, at obduktionsdiagnosen for 11% 
af de selvdøde søer angives som hjerteproblemer, i 15% som intet obduktionsfund og i 9% som andet/ ikke 
angivet. Da hjerteproblemer er en uspecifik betegnelse, som ikke fortæller om patogenesen, betyder disse 
tal at omtrent 1/3 af selvdøde søer dør af ukendte årsager. Landmænds egne afrapporteringer af 
dødsårsager er naturligvis behæftet med endnu større usikkerhed og det fremgår af rapportens tabel 2 at 
op mod 70% af selvdøde søer får landmandsdiagnosen ’sygdom’ eller ’andet/ ikke registreret’. Denne 
uvished er et stort og grundlæggende problem i forhold til at sætte ind med relevant forebyggelse.   

Der vil kunne opnås viden om besætningsforhold med betydning for dødelighed uden mere præcis viden 
om dødsårsagen ved alene at fokusere på dødelighedsfrekvensen. Fordelene ved et projekt, der ikke 
baseres på dødsårsager vil være, at det er lettere at gennemføre, man har mulighed for at inddrage flere 
besætninger og man har mulighed for at inddrage repræsentative besætninger fra hele landet.  

Nærværende redegørelse skitserer - i prioriteret rækkefølge - tre forskellige forskningsprojekter, der vil 
kunne tilvejebringe ny og brugbar viden på området. Da forøget viden om dødsårsager opfattes som helt 
centralt i forhold til effektiv fremtidig forebyggelse er de to førstnævnte projekter baseret på obduktion og 
diagnostiske tests på selvdøde dyr. Det tredje forslag er et billigt alternativ, der fokuserer på fodringens 
sammenhæng med akut dødelighed, men som ikke bidrager med viden om dødsårsager.  

 

Forslag 1: Dødsårsager bestemt ved udvidet obduktion, metabolomics og 
managementforhold. 
 
Formål: 
Projektet vil ved hjælp af udvidet obduktionsprotokol (udvidet ved vejning, rykspækmålinger, vejning af 
hjerter og levere, måling af fedtindhold i levere og bakteriologiske undersøgelser af hjernevæv) og brug af 
metabolomics (se nedenfor) fastlægge årsager til spontan dødelighed i farestalden. Den opnåede 
diagnostiske viden relateres til forhold vedrørende management og opstaldning. 

Begrundelse for denne tilgang: 
So-obduktioner gennemføres af praktiske årsager traditionelt af de praktiserende dyrlæger i 
besætningerne. I perioden 2010-2016 er der kun obduceret ca. 10 søer pr år på Laboratorium for 
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Svinesygdomme, SEGES (data fra Birgitta Svensmark, SEGES). Motivationen for at obducere i 
besætningerne begrænses sandsynligvis af, at det ikke er hver gang, dyrlægen opnår en konklusiv diagnose 
ved at obducere dyret.  Dyrlægerne har brug for en udvidet værktøjskasse i forhold til at kunne 
diagnosticere og forebygge dødsårsager hos søer. Forslag 1 vil udvide værktøjskassen sådan, at man ved 
negative eller ikkekonklusive obduktionsfund som ”Plan B” kan indsende hoveder, hjerter og vævsprøver til 
laboratorieundersøgelse og dermed få en klar indikation af, om der er tale om et infektiøst eller metabolisk 
problem.  

Soens huld har betydning for dødelighed (Jensen, et al., 2012), så projektet vil anvende systematiske 
vejninger og rykspækmålinger for at identificere denne sammenhæng nærmere. Der kan også være et mere 
grundlæggende problem med proportionaliteten af hjerte-kar systemet og hjertets fleksibilitet hos 
moderne søer (Drolet, et al., 1992; van Essen, 2017), hvilket kan undersøges ved vejning og histologisk 
undersøgelse af hjerterne. En sådan systematisk tilgang vil give et kvalificeret bud på, om en so er død af et 
hjerteproblem. 

Af praktiske årsager indbefatter so-obduktioner (i besætningen, på laboratoriet og i de af Sørensen & 
Thomsen (2017) refererede studier) ikke undersøgelse af hjernevæv. Baseret på erfaringer fra slagtesvin, er 
der imidlertid grund til at formode, at hjernebetændelse er en overset dødsårsag. Blandt spontant døde 
store slagtesvin, undersøgt på Laboratorium for Svinesygdomme over de senere år, har hjernebetændelse 
(forårsaget af Streptococcus suis) været dødsårsagen i anslået 25% af tilfældene (personlig meddelelse, 
Svend Haugegaard, SEGES).  Hjernebetændelse giver ganske få eller ingen synlige forandringer i kropshulen. 
Disse forandringer, som vil blive overset under praksisforhold og vil formentlig også kunne overses af 
professionelle obducenter. Ekstremt få søer er indtil nu blevet undersøgt i hjernevævet. Ifølge oplysninger 
fra Svend Haugegaard, SEGES, drejer det sig om omtrent 5 søer (udvalgt på baggrund af anamnese og uden 
forandringer i kropshulen), hvoraf 3 viste sig at have Streptokok-hjernebetændelse. Rutinemæssig 
undersøgelse af hjernevæv i forbindelse med spontane dødsfald hos søer vil således efter alt at dømme 
føre til en højere diagnosticerings-succes.  

En anden problemstilling, som ikke er synlig ved obduktion, er metaboliske forstyrrelser. Metaboliske 
forstyrrelser (klinisk/ kemisk ubalance) formodes af eksperter på området at være en medvirkende årsag til 
sodødelighed (personlig kommunikation med Henrik Elvang Jensen, professor, KU; Marianne Kaiser, Phd-
studerende, SLU; Magdalena Jacobson, Professor, SLU). F.eks. har insulinresistens været nævnt som mulig 
problematik. Andre specifikke blodparametre, som er markører for metaboliske stresstilstande og 
inflammation er cortisol, haptoglobin og C-reaktivt protein (Tecles, et al., 2007). Studier foretaget på 
Aarhus Universitet har vist, at ernæringen har stor betydning for produktivitet omkring faring og i 
diegivningsperioden (personlig meddelelse, Peter Kappel Theil, AU), så det er oplagt at se på om soens 
metaboliske status har betydning for den spontane dødelighed. 

Påvisning af metaboliske ubalancer kræver en analyse af sammensætningen af fysiologiske metabolitter i 
væv eller blod. Analyse af fedtindholdet i leveren vil være et godt supplement til disse undersøgelser og kan 
underbygge om der er metaboliske ubalancer.  

Flere studier har forsøgt at udpege kliniske forhold eller blodparametre, der er forbundne med akutte 
dødsfald og dermed kunne bruges til af forstå og forudse kommende dødsfald (Thorup, et al., 2010; Jensen, 
et al., 2010). Studierne har været kohorte-studier, der fulgte søerne en periode efter undersøgelserne var 
udført og registrerede, hvilke søer, der døde. Ingen af studierne har, trods ihærdig indsats (i studiet af 
Thorup et al. Blodprøvede man fx 1825 søer og undersøgte dem for 19 forskellige blodparametre) været 
succesfulde. Én af grundene hertil er formentlig, at der er gået lang tid (flere uger) fra testen er lavet til 
soen er død. Et kommende projekt bør tage disse erfaringer til indtægt og forsøge at teste søerne på 
dødstidspunktet. 
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Metode: 
Projektet gennemføres i to faser; fase 1 der et forstudium som identificerer de mest relevante metabolitter 
og fase 2 er et feltstudium hvor obduktioner kombineres med analyser af udvalgte metobolitter.  

Metabolomics er en tilbundsgående analyse af niveauet af fysiologiske metabolitter i kropsvæsker. 
Metoden har hidtil været anvendt til påvisning af ændringer i den metaboliske profil f.eks. ved sygdom, 
hvor man leder efter tidlige markører for insulinresistens (Menni, et al., 2013; Roberts, et al., 2014) eller 
ved kostinterventionsstudier, hvor positive effekter af f.eks. øget indtag af kostfibre undersøges (Nielsen, et 
al., 2014; Ingerslev, et al., 2015). I den humane retsmedicin er metabolomics blevet foreslået som værktøj i 
forbindelse med fastlæggelse af dødstidspunktet og der er den forbindelse blevet foreslået flere forskellige 
testmaterialer (blod, øjenvæske, levervæv) for undersøgelserne (Kang, et al., 2012; Zelentsova, et al., 
2016).  

Fase 1: Et forstudie  
6 raske søer indkøbes og opstaldes på Aarhus Universitet, Foulum. Søerne aflives, vejes og rygspækmåles. 
Der foretages obduktion med udtagning af og vejning af levere og hjerter. Levervæv analyseres for 
fedtindhold. Der indsamles testmateriale (f.eks. blod, urin, lever, øjenvæske) til metabolomics og til analyse 
for cortisol, haptoglobin og C-reaktivt protein på 8 tidspunkter (0, 1, 2, 4, 6, 12, 18 og 24 timer efter død).  

Resultatet fra forstudiet vil vise om metoderne er valide til brug på døde dyr og hvilket testmateriale, der 
udviser mindst ændring over tid, og således er det bedste egnede til undersøgelse af dødsårsagen hos 
selvdøde søer. Da de indkøbte søer er raske på aflivningstidspunktet, kan resultaterne anvendes som 
referenceværdier. Resultaterne af forstudiet vil også blive brugt til at vurdere feltstudiets resultater i 
forhold til dødstidspunktet (afstand mellem dødstidspunkt og prøveudtagning vil variere i feltstudiet). 
Resultater fra rygspækmålinger, hjertevægt/ kropsvægt ratio, levervægt/kropsvægt ratio og leverens 
fedtindhold anvendes som referenceværdier for raske søer i feltstudiet. 

Fase 2: Et feltstudie 
Ti konventionelle sobesætninger med minimum 500 søer i CHR og med maksimalt 45 minutter til 
Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup rekrutteres. Ved rekruttering registreres besætningens 
aktuelle sodødelighed. Besætningerne forpligter sig til fra en specifik dato (forskudt over året af hensyn til 
laboratoriets kapacitet) at transportere de næste 6 selvdøde søer fra farestalden til obduktion på 
laboratoriet inden for 24 timer. For hvert af disse dødsfald noterer landmanden: 

• Lægnr  
• Dato for indsættelse i farestald  
• Faringsdato, dødsdato + tidspunkt  
• Fodertildeling (fra indsat i farestalden) sammensætning og mængde  
• Om der er tildelt grovfoder i soens farestaldsperiode (og type)  
• Hvordan vandtildeling er foregået  
• Temperatur i farestalden på dødstidspunktet. 

Derudover forpligter besætningen sig på at registrere alle selvdøde søer i farestalden i en periode på 3 
måneder mht. lægnr, dødstidspunkt i forhold til faring og formodet dødsårsag. 

På laboratoriet foretages vejning, rygspækmåling, vejning af lever og hjerte samt obduktion (inkl. 
makroskopisk og bakteriologisk undersøgelse af hjernevæv). Der udtages testmateriale til brug ved 
metabolomics og øvrige kemisk/ histologiske analyser. Obduktionsfund registreres ud fra en protokol 
defineret af Aarhus Universitet.  
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I hver af de 10 deltagende besætninger udtages blod af levende kontrolsøer, matchet med de selvdøde 
søer på lægnr og tidspunkt efter faring. Kontrolprøverne udtages på en enkelt dag i hver besætning og når 
indsamlingen af de 6 selvdøde søer er afsluttet. Kontrolprøverne anvendes som besætningsspecifikke 
referencer på metabolomics-resultater og målinger af cortisol, haptoglobin og C-reaktivt protein fra de 
selvdøde søer. De er nødvendige fordi fodringen (som jo er besætningsbestemt) forventes at have en 
væsentlig indflydelse på resultaterne. På kontrolsøerne foretages også rygspækmålinger, og der laves 
registreringer ang.: 

• Lægnr  
• Dato for indsættelse i farestald  
• Faringsdato  
• Fodertildeling (fra indsat i farestalden) sammensætning og mængde  
• Om der er tildelt grovfoder i soens farestaldsperiode (og type)  
• Hvordan vandtildeling er foregået  
• Temperatur i farestalden på besøgstidspunktet. 

Ved besætningsbesøget udtages prøver af kontrolsøer, der registreres opstaldningsform i drægtighedsstald 
og farestald og der udføres interviews af landmanden med opfølgende spørgsmål til de indrapporterede 
data vedr. de selvdøde søer. Hvis resultaterne af forstudiet indikerer at blod-parametrene, der anvendes til 
metabolomics og øvrige klinisk/kemiske analyser, ikke er brugbare på døde dyr, falder 
blodprøveudtagningen af kontrolsøer bort i feltstudiet. 

Resultatopgørelse: 
Dødsårsager (obduktionsresultater) opgøres i relation til dødstidspunkt (afstand til indsættelse i farestald 
og faring) og udvalgte besætningsparametre testes for signifikant sammenhæng med dødsårsag, hvis det 
skønnes relevant (afhænger af, hvilke dødsårsager, der viser sig at være - formentlig vil det være oplagt at 
teste en relation mellem mave-/tarm problemer (inklusiv tarmdrejninger) og fodringsforhold). 

Resultat af rygspækmålinger sammenlignes for selvdøde og levende søer inden for samme besætning og 
hvis relevant, relateres disse målinger til specifikke dødsårsager.  

Hjertevægt/ kropsvægt ratio hos de enkelte selvdøde søer relateres til resultaterne fra forstudiets raske 
aflivede søer og bruges til at vurdere, om soen har haft et hjerteproblem. 

Metabolomics analysen vil vise om der er mønstre i deres metaboliske profiler som danner grupper, som 
tegn på at individerne i en gruppe har metaboliske fællestræk. Hvis der dannes grupper, vil man kunne 
identificere nogle af de metabolitter, som er vigtige for denne gruppedannelse, og disse metabolitter kan 
være med til at afsløre om der har været metaboliske forstyrrelser hos søerne. Samtidigt kan 
gruppedannelsen relateres til rygspækmålinger og obduktionsfund og dermed indgå som en del af 
helhedsbilledet.  

Niveauerne af inflammations-/ stress markørerne cortisol, haptoglobin og C-reaktivt protein kan hjælpe i 
diagnostikken af sygelige tilstande, der ikke er makroskopisk erkend bare.    

Projektets slutresultat og anvendelse i praksis: 
Projektet vil bidrage med ny og unik viden om søers dødsårsager, idet forekomsten af hjernebetændelse, 
hjerteproblemer, ikke synlige stress-/ inflammationstilstande og metaboliske forstyrrelser vil blive kortlagt.  

Projektets resultater vil markant udvide og forbedre de praktiserende dyrlægers værktøjskasse i forhold til 
at kunne diagnosticere dødsårsagen hos søer. Ved negative fund i kropshulen vil laboratorieundersøgelse af 
hjernevæv, hjertemuskulatur eller en blod- eller vævsprøve kunne give svaret på, om der er tale om noget 
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infektiøst eller noget metabolisk. Det vil være praktisk håndterbart at indsende hoveder, hjerter og 
vævsprøver til laboratorieundersøgelse. Rådgivningsmæssigt set gør den en stor forskel, om dødsårsagen er 
infektiøst eller metabolisk relateret. Hvis infektiøs hjernebetændelse er en væsentlig dødsårsag i en given 
besætning vil dyrlægen skulle fokusere sin rådgivning på forebyggelse af infektionen/ styring af immunitet – 
hvorimod påvisning af metabolisk relaterede dødsfald vil give anledning til justering af fodertildeling og 
fodersammensætning. Optimalt set, vil metabolomics i fremtiden kunne anvendes som diagnostisk værktøj 
på levende søer, så man kan gribe ind over for metaboliske skævheder inden der ses dødsfald. 

Opgørelser over besætningsforhold, huld, obduktionsfund og metaboliske forhold vil give relevant 
information om sammenhænge mellem managementforhold og dødsfald, som hidtil ikke er tilstrækkeligt 
beskrevne.  

Projektets resultater vil blive publiceret i et internationalt peer-reviewed tidsskrift og som en DCA-rapport. 

Fordele:  
Projektet giver konkret information om dødsårsager, heraf om dødsårsager, der ikke tidligere er undersøgt. 
Besætningsbesøg øger kvaliteten af data i forhold til anvendelse af telefoninterview og åbner op for brug af 
kontrolsøer – hvilket kvalificerer betydningen af rygspæktykkelse og metaboliske profiler.  

Selvom det – mod forventning - skulle vise sig, at hverken hjernebetændelse, hjerteproblemer, ikke synlige 
inflammatoriske tilstande eller metaboliske ubalancer kan påvises som væsentlige årsager til dødsfald, så 
generer projektet en markant øget viden. Den samlede viden fra projektet giver unikke muligheder for at 
arbejde videre med problemstillingen omkring svækkelse af søer og prædisponerende forhold for akutte 
dødsfald. Vi vurderer at vores resultater og nye metodemæssige erfaringer vil give os en ny basis for 
initiering af nye forskningsprojekter indenfor området, herunder et øget samarbejde med human patologi.  
Den innovative tilgang med brug af metabolomics kan gøre os i stand til at udpege metaboliske skævheder, 
som kan have stor betydning – ikke bare for dødelighed men evt. også for produktivitet og trivsel.  

Ulemper:  
Da søer skal håndteres, besætningerne skal aflægges besøg og da laboratorieundersøgelserne er relativt 
kostbare, er projektet det dyreste af de foreslåede. Da metabolomics metoden og måling af stress-
/inflammationsparametre ikke tidligere har været anvendt på døde søer er det ikke på forhånd givet, at vi 
kan få valide resultater ud af denne del. Ved at indlede med en forundersøgelse, hvor metoderne testes 
systematisk på døde søer, kan vi imidlertid tilpasse det videre forløb. Der inkluderes relativt få besætninger, 
som ikke er repræsentative for hele den danske ’target population’, så fundene kan kun med forbehold 
generaliseres til alle danske besætninger.  

 
Projektets tidsperspektiv og ressourceforbrug: 
Fase 1: Metabolomics-delen:    jan 2018 – marts 2018 

Fase 2: Rekruttering af besætninger:   jan 2018 – marts 2018 

Fase 2:  Praktisk del (obduktioner, metabolomics, besætningsbesøg):  april 2018 – dec 2018 

Rapport og artikelskrivning    jan 2019 – april 2019 

Projektets nettobudget skønnes til ca.  1 mill. kr     
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Forslag 2: Dødsårsager bestemt ved udvidet obduktion og managementforhold. 
 
Formål: 
Projektet vil ved hjælp af udvidet obduktionsprotokol (udvidet ved vejning, rykspækmålinger, vejning af 
hjerter og levere, måling af fedtindhold i levere og bakteriologiske undersøgelser af hjernevæv) fastlægge 
årsager til spontan dødelighed i farestalden. Den opnåede diagnostiske viden relateres til forhold 
vedrørende management og opstaldning. 

Begrundelse for denne tilgang: 
Projektet er en ’light-udgave’ af Forslag 1, hvor metabolomics-delen og analysen af stress-
/inflammationsparametre er udeladt.  Den udvidede obduktionsprotokol vil give ny viden om 
hjernebetændelse og hjerteproblemer som dødsårsag hos søer. 

Metode og resultatopgørelse: 
Som forslag 1, men lever-analyse, metabolomics og undersøgelse for cortisol, haptoglobin og c-reaktivt 
protein udelades. 

Projektets slutresultat og anvendelse i praksis: 
Projektet vil bidrage med ny viden om søers dødsårsager, idet betydningen af hjernebetændelse og 
hjerteproblemer vil blive evalueret.  

Projektets resultater vil udvide de praktiserende dyrlægers værktøjskasse i forhold til at kunne 
diagnosticere dødsårsagen hos søer. Det vil være praktisk håndterbart at indsende hoveder og hjerter til 
laboratorieundersøgelse, og det forventes at kunne øge den diagnostiske succes. Hvis hjernebetændelse er 
en væsentlig dødsårsag i en given besætning vil dyrlægen skulle fokusere sin rådgivning på forebyggelse af 
infektionen/ styring af immunitet – fx kan det være relevant at forholde sig til drastiske døgnvariationer i 
temperatur og det vil evt. være relevant at implementere vaccination og målrettet behandling.   

Opgørelser over besætningsforhold, huld og obduktionsfund vil give relevant information om 
sammenhænge mellem managementforhold og dødsfald, som hidtil ikke er tilstrækkeligt beskrevne.  

Projektets resultater vil blive publiceret som en DCA-rapport og i et internationalt peer-reviewed tidsskrift. 

Fordele: 
Projektet giver konkret information om dødsårsager. Besætningsbesøg øger kvaliteten af data og giver 
mulighed for brug af kontrolsøer (væsentligt ifht. rygspækmålingerne). Systematiske undersøgelser af 
hjernevæv og hjerter på selvdøde søer er en ny tilgang, som kan vise sig at være essentiel ift. at opnå en 
højere diagnosticeringsgrad.  

Ulemper:  
Da søer skal håndteres og besætningerne skal besøges er projektet relativt kostbart. Projektet mangler den 
inflammatoriske og metaboliske del, som eksperter peger på, formentlig er meget væsentlig. 

Projektets tidsperspektiv og ressourceforbrug: 
Inklusion af besætninger:    jan 2018 – marts 2018 

Praktisk del (obduktioner, besætningsbesøg):   april 2018 – sep 2018 

Rapport og artikelskrivning    okt 2018 – jan 2019 

Projektets nettobudget skønnes til ca.  0,55 mill. kr   
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Forslag 3: Sammenhæng mellem dødelighed og managementforhold på besætningsniveau 
 
Formål: 
At identificere managementforhold – især forhold omkring fodring og vandtildeling -  der har betydning for 
spontan dødelighed i farestalden i konventionelle sobesætninger. 

Begrundelse for denne tilgang: 
Mave-/tarm problemer og torsion af organer (som regel tarm, mave eller milt) udgør en stor gruppe af de 
obduktionsmæssigt påviste dødsårsager (30-45% jvnf. tabel 3 i rapporten) (Sørensen &Thomsen 2017). Da 
denne type problemer efter alt at dømme er relateret til fodringen (type, mængde, intervaller) vil det give 
god mening at undersøge en eventuel sammenhæng mellem akutte dødsfald og besætningernes 
fodringsstrategi. 

Metode:  
100 konventionelle sobesætninger med minimum 300 søer i CHR inkluderes i undersøgelsen. Besætninger 
udvælges repræsentativt for sobesætninger i hele landet – deltagelse baseres på landmandens ønske om at 
deltage. Besætningerne forpligter sig på, for hver spontan død so (i perioden fra indsættelse i farestalden til 
soen forlader farestalden) gennem en periode på 3 mdr at kontakte AU for interview. Der registreres 
følgende: 

• Lægnr 
• Tid fra indsættelse i farestald til faring til død? 
• Opstaldningsform i drægtighedsperiode (ESF/en boks pr so/andet) 
• Har fået grovfoder i drægtighedsstald? (Ja/ Nej, type) 
• Fodertype (Våd/tør/restløs) 
• Antal daglige udfodringer i farestalden? 
• Foder (indlægsseddel/ foderrecept modtages pr mail) 
• Procedure for fodertildeling (sættes tildeling ned før eller efter faring? – forventer ikke at kunne få 

den enkelte sos præcise tildelingskurve i alle besætninger, derfor prioriteres dette ikke). 
• Har fået grovfoder i farestald? (Ja/ Nej, type) 
• Opstaldning i farestalden (fritgående/ traditionel sti) 
• Vandventilens ydelse i aktuel faresti (hvor længe tager det at fylde et litermål?) 
• Aktuel temperatur i farestalden? 
• Ammeso (ja/nej)  
• Kendes årsagen til død (soen er obduceret eller der var tydeligvis faringsproblemer)? 

Resultatopgørelse: 

Udvalgte besætningsparametre testes for signifikant sammenhæng med forhøjet dødelighed i farestalden. 
Besætningsparametre med primær interesse er fodertype, antal udfodringer og grovfodertildeling.  

Preliminære anbefalinger drøftes ved en workshop med deltagelse af eksperter i sodødelighed, 
sundhedsstyring, management og staldforhold. 

Projektets slutresultat og anvendelse i praksis: 
Projektet vil kunne svare på følgende konkrete spørgsmål: Er der sammenhæng mellem en høj spontan 
dødelighed i farestalden og antallet af daglige udfodringer og/ eller tildeling af grovfoder i farestalden?  

Projektets resultater vil blive publiceret som en DCA-rapport.  
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Fordele:  

Billigt at gennemføre. Der indgår data fra mange og repræsentativt udvalgte besætninger og der indgår 
mange dødsfald i opgørelsen. Resultater vil derfor være generalisérbare til alle danske besætninger.  

Ulemper:  
Dødsårsagerne er ukendte – derfor kan en påvist statistisk sammenhæng i virkeligheden være uden 
biologisk relevans. Hvis ingen sammenhænge kan påvises danner de indsamlede data ikke fundament for 
nye analyser – i modsætning til projekt 1 og 2 hvor man under alle omstændigheder vil opnå en forøget 
viden om dødsårsager, heriblandt væsentlig viden om sammenhæng med huld. Det er komplekst at 
motivere et stort antal landmænd i at deltage i interviews og fastholde registreringer af døde søer over en 
længere periode. Dermed bliver datakvaliteten dårligere end ved Forslag 1 og 2.  

Projektets tidsperspektiv og ressourceforbrug: 
Inklusion af besætninger:    jan 2018 – april 2018 

Telefoninterviews:     jan 2018 – juni 2018 

Rapport og artikelskrivning    aug 2018 – okt 2018 

Projektets nettobudget skønnes til ca.  0,3 mill. kr 
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