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Diarre associeret med Escherichia coli (E. coli) forekommer de første 7-10 dage 
efter fravænning og kan behandles med antibiotika, men problematikken omkring 
udvikling af resistens betyder, at forbruget af antibiotika skal reduceres. Som 
alternativ anvendes medicinsk zink i form af zinkoxid (ZnO), som ordineres med 
2500 ppm Zn i 14 dage efter fravænning hos både konventionelle og økologiske 
besætninger. Anvendelsen af zinkoxid bevirker en øget mængde zink i svinegyllen, 
og i forbindelse med MRSA risikovurderingen er det blevet anbefalet, at zink bør 
anvendes mere restriktivt. Der er derfor behov for at finde alternativer til både 
antibiotika og medicinsk zink til forebyggelse af fravænningsdiarre hos grise.   

På denne baggrund har Fødevarestyrelsen anmodet DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug om at foranledige udarbejdelse af en vidensyntese ved 
Aarhus Universitet. Rapporten er led i ’Aftale om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening mellem AU og Fødevareministeriet’. Formålet var at 
undersøge muligheder for forebyggelse af fravænningsdiarre hos grise i såvel 
økologisk som konventionel produktion baseret på litteratur fra både ind- og 
udland. Et andet formål var at fremlægge rammer og oversigt af muligheder for 
forebyggelse af fravænningsdiarre, der kunne danne udgangspunkt for en cost-
benefit vurdering, som skulle gennemføres sideløbende ved IFRO, Københavns 
universitet. 



Vores litteraturgennemgang tager udgangspunkt i de ændringer, der forekommer 
i tarmkanalen omkring fravænning, efterfulgt af en beskrivelse af patogenese og 
diagnosticering af fravænningsdiarre, samt af de faktorer, der kan 
fremme/hæmme fravænningsdiarre forårsaget af E. coli, såsom genetik, 
management og miljø samt ernæring og fodring. Blandt disse faktorer er der kun 
et begrænset antal undersøgelser, der har angivet effektiviteten af en given 
intervention eller dennes potentielle effektivitet i relation til forebyggelse af 
fravænningsdiarre, og undersøgelserne er fortrinsvist gennemført med henblik på 
at finde alternativer til antibiotika. I litteraturen er medicinsk zink hidtil betragtet 
som et effektivt alternativ til antibiotika. På baggrund af vores 
litteraturundersøgelse konkluderede vi, at 1) reduktion af foderets 
proteinindhold; 2) øgning i fravænningsalder, og 3) optimering af miljøets 
hygiejnestatus for de fravænnede grise er strategier, som kunne være relevante 
at underkaste en cost-benefit analyse. Strategierne er af interesse for både 
konventionel og økologisk griseproduktion, men der er nogle særlige 
udfordringer, der gør, at alle tre strategier måske ikke er lige relevante i de to 
produktionsformer: En begrænsning af foderets proteinindhold medfører 
overvejelse af foderets aminosyresammensætning i forhold til dyrets vækst. Det 
er ikke tilladt i økologisk svineproduktion at tilsætte syntetiske aminosyrer. I 
økologisk svineproduktion anvendes i forvejen en højere fravænningsalder (7 
uger), hvorfor 5 i stedet for 4 ugers fravænningsalder ikke er relevant. Det skal her 
nævnes, at pludselig fravænning muligvis er det mest udfordrende for grisen, 
uanset om alderen er 4 eller 7 uger.  Gradvis fravænning (forlænget dieperiode) 
er derfor relevant at undersøge nærmere med henblik på reduktion af 
fravænningsdiarre i relation til økologisk svineproduktion. Vi har beskrevet 
effekten af organiske syrer og fermenteret vådfoder på forekomsten af 
fravænningsdiarre, samt muligheden for anvendelse af antistoffer oprenset fra 
blodplasma eller æggepulver, men det er vores vurdering, at der skal 
tilvejebringes yderligere forskning for at udvikle produkterne og vurdere deres 
effekt, førend de underkastes en cost-benefit analyse.  


