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Forord  
 

Denne rapport er udarbejdet som en del af Veterinærforlig III 2018-2021 forskningsprojekterne, og af en 

politisk aftale herom (notat af 13. december 2017) fremgår det at: ”For at modvirke antibiotikaresistens 

generelt, herunder husdyr-MRSA, anbefaler MRSA ekspertgruppen, at der igangsættes forskning med sigte på 

at sænke antibiotikaforbruget og bidrage til, at der fortsat er virksomme antibiotika”. På et opstartsmøde om 

tilrettelæggelse af forskningsindsatser i Veterinærforlig III om antibiotika og MRSA (afholdt 28. februar 2018) 

blev det specificeret, at opgaven skulle løses i fællesskab af Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet 

(AU) og Statens Serum Institut (SSI). En styregruppe blev nedsat bestående af 2 repræsentanter fra KU, 2 

repræsentanter fra AU, 2 repræsentanter fra SSI, samt 2 repræsentanter fra FVST. Styregruppen ledes af 

veterinærdirektør Hanne Larsen FVST. Styregruppen blev nedsat på opstartsmødet 28 februar 2018. 

Styregruppen prioriterede projektforslag ved et møde i august 2018 og har ved halvårlige møder fulgt 

projekternes fremdrift. Projekterne har forud for hvert styregruppemøde afleveret en kort status over 

projekternes fremdrift.  

 

I forbindelse med Veterinærforlig III ønskede Fødevarestyrelsen, at der blev igangsat forskningsaktiviteter med 

fokus på at sænke antibiotikaforbruget og modvirke antibiotikaresistens. Dette gjaldt både viden om hvordan 

faktorer som kuldstørrelse og fravænningsalder har betydning for forbrug af antibiotika og medicinsk zink samt 

om landmænds viden og motivation for at sænke forbruget. Al udskrivning af medicin til dyr i Danmark foregår 

via besætningsdyrlægen, der kommer på regelmæssige besøg i besætningerne og vurderer det forventede 

behov for behandling i den kommende periode. I dagligdagen er det landmanden og hans medarbejdere, 

der vurderer, om de skal iværksætte behandling af eventuelle sygdomstilfælde. Spørgeskemaundersøgelsen, 

som denne rapport refererer til, er gennemført blandt landmænd – ejere, driftsledere og medarbejdere – der 

har det daglige arbejde med at iværksætte behandlinger og forebygge behovet for behandlinger.  

 

Grundet en statusopdatering har et udkast til rapporten været delt med styregruppen i forbindelse med et 

styregruppemøde (sendt på mail den 14. oktober 2021). Dette har ikke givet anledning til ændringer i 

rapporten. 

 

Forsker Hanne Kongsted, postdoc Katy Overstreet og seniorrådgiver Inger Anneberg har udviklet 

spørgeskemaet. Professor Peter T Thomsen har gennemlæst og kommenteret den første udgave af 

spørgeskemaerne og givet input til ændringer. Stor tak til Rikke Bundgaard Tolstrup, Louise Dahl Christensen 

og Stine Lindgren alle ansat ved Institut for Husdyrvidenskab AU, for deres indsats med telefonisk at rekruttere 

deltagere til undersøgelsen. En stor tak til de deltagende landmænd, herunder for den imødekommende 

indstilling vi blev mødt med ved de telefoniske henvendelser.  



4 
 

Indholdsfortegnelse 

 Forord ............................................................................................................................................................................................................................. 3 

1 Introduktion ................................................................................................................................................................................................................ 5 

2 Materialer og metoder ........................................................................................................................................................................................ 6 

2.1 Udvælgelse og rekruttering til undersøgelsen ......................................................................................................................... 6 

2.2  I undersøgelsen ............................................................................................................................................................................................ 6 

2.3  Spørgeskemaerne ...................................................................................................................................................................................... 6 

2.4 Analyse .............................................................................................................................................................................................................. 7 

3 Resultater ..................................................................................................................................................................................................................... 8 

3.1 Datagrundlag ................................................................................................................................................................................................ 8 

Faktuel information om besætninger og deltagere ........................................................................................................................ 9 

Behov for antibiotika og medicinsk zink ............................................................................................................................................... 10 

3.2 Besætningernes aktuelle forbrug og overordnet syn på muligheder for reduktion af antibiotika ...... 10 

Det aktuelle forbrug samt udgifter ........................................................................................................................................................... 10 

Lavt forbrug er vigtig prioritet ...................................................................................................................................................................... 10 

Praktisk muligt at reducere: Ja fra halvdelen .................................................................................................................................... 10 

3.3 Udfasning af medicinsk zink ............................................................................................................................................................. 10 

Alternativ mangler – udfasning vil øge antibiotikaforbrug ....................................................................................................... 10 

Manglende tillid til at udfordringen med reduceret forbrug kan håndteres ................................................................. 11 

Forhindringer for et reduceret antibiotikaforbrug ........................................................................................................................... 11 

Manglende behandling en risiko for dyrene ..................................................................................................................................... 13 

Dårlig uddannelse øger risikoen for flokmedicinering ................................................................................................................ 13 

3.4 Incitamenter og inspiration ............................................................................................................................................................... 14 

Gult kort ordning .................................................................................................................................................................................................. 14 

Mange negative bemærkninger til Gult kort ..................................................................................................................................... 14 

Efterspørgsel på mere viden ........................................................................................................................................................................ 15 

Dyrlægens samarbejde .................................................................................................................................................................................. 16 

Inspirationen, oplæring og vidensdeling ............................................................................................................................................. 17 

3.5 Hvad er gjort og hvad skal ændres for at opnå et lavere forbrug af antibiotika? ......................................... 18 

Vaccinations- og hygiejneprocedurer er ændret .......................................................................................................................... 18 

Foder- og vaccinationstiltag er det mest effektive ........................................................................................................................ 19 

Tre tiltag der kan bidrage til et lavere forbrug i fremtiden........................................................................................................ 20 

4 Diskussion ................................................................................................................................................................................................................. 21 

4.1 Har vi fat i et repræsentativt udsnit af danske landmænd? ........................................................................................ 21 

Generelt positiv indstilling til fortsat reduktion .................................................................................................................................. 22 

Økonomien spiller en overraskende lille rolle .................................................................................................................................. 22 

Dyrlægen gør en forskel – men der er brug for mere viden..................................................................................................... 23 

Frygt for resistens som forhindring for reduktion .............................................................................................................................. 23 

Gult Kort-ordningen motiverer og frustrerer ....................................................................................................................................... 23 

Landmændene føler, der mangler alternativer og at de allerede har et lavt forbrug ........................................... 24 

Medarbejdernes rolle ....................................................................................................................................................................................... 25 

5  Konklusioner ........................................................................................................................................................................................................... 25 

6 Perspektiver og anbefalinger ...................................................................................................................................................................... 26 

7 Referencer ............................................................................................................................................................................................................... 27 

 

 

  



5 
 

1 Introduktion 

Brugen af antibiotika til svin er konstant i fokus, da man frygter at det relativt høje forbrug (76% af antibiotika til 

husdyr i Danmark bruges til svin (Anonym 1, 2020) kan føre til alvorlige problemer med resistens hos bakterier. 

I 2019 udgav Aarhus Universitet en rapport: ”Hvad fremmer og hvad hindrer landmænd og dyrlæger i at 

mindske brugen af antibiotika og medicinsk zink til svin?” (Anneberg, 2019). Rapporten var baseret på 

kvalitative interviews med et mindre antal landmænd og dyrlæger. Interviewene viste, at der var nogle 

centrale temaer, som blev udpeget som betydende for antibiotikaforbruget – herunder kommunikation og 

uddannelse af medarbejdere, avlsstrategi (hvor søer føder flere grise, end de kan die) og 

besætningsdyrlægernes påvirkning. I nærværende studie ønskede vi bl.a. at undersøge, om de 

problematikker, der var blevet fremstillet i det kvalitative studie, også var gældende for en stor og 

repræsentativ gruppe af landmænd indbefattende både ejere og ansatte. En anden interesse i undersøgelsen 

var at se på, hvordan landmændene blev inspireret til at reducere brugen af antibiotika – herunder om Gult 

Kort-ordningen virkede motiverende på dem. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Udvælgelse og rekruttering til undersøgelsen 
Til udvælgelse af besætninger til undersøgelsen, brugte vi et udtræk fra CHR-registret af 

produktionsbesætninger med minimum 400 konventionelle årssøer. Vi ønskede at opnå accept af deltagelse 

fra 100 besætninger i alt, for at nå ca. 10% af de danske sobesætninger. Udtrækket bestod af i alt 1170 

besætninger, hvoraf vi udvalgte 150 systematisk tilfældigt. Den systematisk tilfældige udvælgelse sikrede 

repræsentation fra hele landet.   

 

Vi betragtede kæder af dyr (søer – fravænnede grise – slagtesvin) med samme ejer som én besætning. Det 

var et krav, at deltagerbesætningerne havde fravænningsgrise men ikke nødvendigvis slagtesvin. Efter 

frasortering af besætninger, der var gået konkurs, som alligevel tilhørte en af de fravalgte typer (avl, 

opformering, øko eller friland) eller som kun havde søer, var der 133 besætninger tilbage på listen. 

 

2.2  I undersøgelsen  
Alle besætningsejere, som det var muligt at opnå telefonisk kontakt med, blev introduceret for formålet med 

spørgeskemaundersøgelsen og spurgt, om de ville deltage. Ejerne blev gjort opmærksom på, at vores 

henvendelse gjaldt for alle de lokaliteter, hvor de havde grise med oprindelse fra den aktuelle so-besætning.  

Hvis ejerne indvilligede i at deltage, fik de tilsendt et link til spørgeskemaet pr SMS eller e-mail efter eget valg. 

 

Da der ikke findes registre over ansatte (fx med e-mail og tlf. numre), som ville gøre direkte henvendelse mulig, 

besluttede vi at spørge ejerne, om de ville formidle en kontakt til deres driftsledere og øvrige medarbejdere, 

så de også kunne deltage i undersøgelsen. Vi gjorde opmærksom på, at alle svar ville være anonymiserede 

og at det ikke ville være muligt at koble driftsledernes og medarbejdernes svar til de enkelte besætninger. Hvis 

ejeren indvilligede i at hjælpe med formidling, kontaktede vi ham efter et par dage for at høre, om hans 

medarbejdere var interesserede og – hvis de havde accepteret dette - få deres kontaktinfo (mailadresse eller 

telefonnummer). I nogle tilfælde, var den eneste mulighed for kontakt til medarbejderne at vi sendte link til 

spørgeskemaet via ejeren eller til en fælles staldmail, hvor de så kunne tilgå linket på skift (med separate ID). 

Det var et krav fra os, at driftsledere og medarbejdere skulle kunne læse og skrive enten dansk, engelsk, 

rumænsk eller russisk. Desuden skulle de have været ansat i besætningen minimum et år og arbejde med 

behandlinger med antibiotika i dagligdagen.  

 

Der blev udloddet 10*2 biografbilletter pr skematype, som en ekstra motivation for at deltage. Udtrækningen 

blev foretaget blandt alle komplet udfyldte skemaer, hvor personen havde ønske at deltage i konkurrencen. 

Pga. anonymiseringen, havde vi ikke mulighed for at følge med i, hvorvidt de enkelte besætninger havde 

deltaget. Vi kontaktede derfor alle besætninger (pr SMS eller e-mail) 2 gange efter udsendelse af links for at 

motivere dem til at besvare spørgeskemaerne. Skemaerne og remindere på skemaerne blev udsendt i 

perioden medio september til primo november 2020, hvorefter linket blev lukket.  

 

2.3  Spørgeskemaerne 
Spørgeskemaerne blev udfærdiget efter retningslinjer og råd givet i bogen ”Spørgeskemaer i virkeligheden” 

(Hansen et al., 2008). Der blev lavet to typer: Et til ejere og driftsledere og ét til øvrige medarbejdere. Vi 

tilstræbte at stille mange af de samme spørgsmål til både ejere/ driftsledere og medarbejdere, så vi i analysen 

fx kunne se, om der var forskel på, hvilke tiltag de to grupper lagde vægt på. Vi lavede de to typer af skemaer 

fordi vi vurderede nogle emner til at ligge uden for medarbejdernes arbejdsområde, og at der modsat var 

emner om fx medarbejdernes erfaringer med at blive inddraget, der ikke var relevante for ejere og driftsledere. 
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Hovedparten af spørgsmålene var udformet, så man skulle vurdere udsagn på en 5-trins skala (fra helt uenig 

til helt enig) eller afkrydse svar (lukkede spørgsmål), men der blev også stillet enkelte åbne spørgsmål. Ejer/ 

driftsleder skemaet blev kun udfærdiget på dansk, mens medarbejderskemaet blev oversat til engelsk, 

rumænsk og russisk. Oversættelserne blev foretaget af personer med både sprog- og landbrugskendskab. Alle 

spørgeskemaer blev forud for udsendelsen testet for forståelse og tidsforbrug (beslutning om max 10-15 

minutter) blandt 1-2 personer i de respektive målgrupper. Alle spørgeskemaer blev udfærdiget i SurveyXact 

og sendt ud som elektroniske links. Svarene var anonymiserede, og det var ikke muligt at sammenkoble svar 

far ejere/ driftsledere med svar fra medarbejdere på de enkelte besætninger.  

 

Spørgeskemaerne i sin helhed kan ses i Appendix 1 og 2. Begge spørgeskemaer havde overskriften ”Kan vi 

bruge mindre antibiotika til grise?” og indeholdt 3-4 temaer. Skemaet til ejere og driftsledere indeholdt 

temaerne:  1) Besætningens behov for antibiotika og medicinsk zink, 2) Muligheder og forhindringer, 3) 

Hvordan fungerer dyrlægens rolle? Og 4) Hvad skal der til? Skemaet til medarbejderne havde disse temaer: 

1) Oplæring og vidensdeling, 2) Forhindringer for at mindske forbruget, 3) Hvad skal der til?  

 

Til slut var der i begge skemaer et afsnit med baggrundsinfo om besætningen og personen selv. Dette afsnit 

var primært tiltænkt at give et overordnet indblik i de besætninger og personer, der dannede grundlaget for 

undersøgelsen. Visse informationer – fx om besætningen producerede under OUA (”Opdrættet uden 

Antibiotika”) -konceptet, var dog også nødvendige for tolkningen af de afgivne svar.  

 

2.4 Analyse 
Der blev foretaget en deskriptiv analyse af de to spørgeskemaer. Svar fra ejere og driftsledere afrapporteres 

samlet under betegnelse ”ledere”. De benævnes samlet som ”ledere”.  Spørgsmål som i skemaerne blev 

besvaret på 5-trins skalaer, er kondenseret til ”enig” (besvarelser med 4 eller 5 på skalaen), ”Hverken- eller” 

(besvarelser med 3 på skalaen) og ”uenig” (besvarelser med 1 eller 2 på skalaen). Til spørgsmål hvor det er 

vurderet relevant at sammenligne forskellige grupper statistisk, er der brugt to-sidet Fisher’s exact test.  
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3 Resultater 

3.1 Datagrundlag 

Ved den telefoniske kontakt med besætningsejerne blev undersøgelsen generelt vel modtaget og der var stor 

interesse for at deltage. I de 133 kontaktede besætninger, var der 99 ejere, der takkede ja til at få tilsendt et 

link. Udsendelsen af spørgeskemaer til driftsledere og øvrige medarbejdere var, som nævnt i Materialer og 

Metoder kompliceret af, at vi ikke havde den direkte kontakt, men måtte henvende os til dem via ejerne. I 53 

ud af de 99 besætninger (54%) måtte vi sende links via ejeren eller til en fælles staldmail. Især i disse tilfælde 

er det usikkert, hvor mange af medarbejderne der faktisk har set henvendelsen med link til spørgeskemaet.  

 

Ifølge ejerne, var der i alt i de 99 besætninger 51 driftsledere og 475 medarbejdere, der arbejdede med 

grisene. Ejerne vurderede hhv. 45 driftslederne (88%) og 223 af de øvrige medarbejdere (47%) til at være 

relevante for undersøgelsen. Ud over vores krav om at medarbejderne i undersøgelsen skulle have været ansat 

minimum et år og læse og skrive et af de angivne fire sprog, blev der blev givet forskellige begrundelser for, 

hvorfor medarbejdere ikke var relevante. Nogle ejere mente f.eks. ikke at deres medarbejdere var kompetente 

til at svare på spørgsmål om brug af antibiotika, eller at østeuropæiske medarbejdere var så skeptiske over for 

myndigheder/ officielle instanser, at de givetvis ikke ville deltage. 

 

Da linket blev lukket, havde vi modtaget komplette besvarelser fra i alt 63 ejere, 21 driftsledere og 55 

medarbejdere. Ud af de 133 kontaktede besætninger, giver det svarprocent på 64% for ejere, 47% for (af ejer 

vurderet relevante) driftsledere og 25% for øvrige (af ejer vurderet relevante) medarbejdere. 

Den fulde anonymisering i undersøgelsen gør, at vi ikke ved om de deltagende ejere, driftsledere og 

medarbejdere kommer fra de samme besætninger. Der kan således, når der er diskrepans mellem svar fra 

ledere og medarbejdere både være tale om, at de udtaler sig ud fra erfaringer i forskellige besætninger og 

at de har forskellige opfattelser af situationen i de samme besætninger. Figur 1 viser udvælgelse, udsendelse 

og returnering af spørgeskemaer i undersøgelsen. 

  

 



9 
 

Figur 1: Rekruttering af deltagere samt besvarelser af skema. Rekrutteringsprocessen gik via ejerne, og de 45 

driftsledere og 223 medarbejdere, der modtog skemaer, var således udvalgt af ejerne. Med ”besvarelse” 

menes komplet besvarelse, hvor skemaet er udfyldt hele vejen igennem.   

Faktuel information om besætninger og deltagere 

Besætningerne, der indgik i undersøgelsen, havde en størrelse på 400 til 2600 søer (median: 770) og med et 

medarbejderantal på 2 til 14 personer (median: 5). Tabel 1 viser karakteristika for besætningerne i 

undersøgelsen som det blev angivet i de to typer spørgeskemaer.  

Tabel 1. Information om besætninger i spørgeskemaundersøgelsen, som det fremgår af besvarelser fra hhv. 

ledere og medarbejdere. Emner, som ikke indgik i medarbejderskemaet, er markeret med ”NA”.   

 Besvarelse 

Besætningskarakteristika Lederskemaer (n=84) Medarbejderskemaer 

(n=55) 

Avlslinje 

(Danavl/ Danish Genetics, Topigs-

Norsvin, Andet1) 

 

86%, 6%,  8% 

 

NA 

Har OUA-produktion2 5% 11%  

Grises gennemsnitlige alder ved 

fravænning3 

  

-  18 dage 0% 4% 

- 21 dage4 14% (E: 11%, D: 24%] 31% 

- 28 dage4 75% [E: 78%, D: 67%] 56% 

- 35 dage 8% 5% 

- Ved ikke 2% 4% 

1 : Det vides ikke ud fra besvarelserne, hvad ”andet” dækker over. Et bud er, at der i disse besætninger er flere 

forskellige avlslinjer på samme tid – fx hvis man er i gang med en udskiftning.2:Opdrættet Uden Antibiotika. Et 

koncept hvor landmanden garanterer, at specifikke grise aldrig har været behandlet med antibiotika i deres 

levetid.3: Spørgsmålet lød: Hvor gamle er grisene ved fravænning (i gennemsnit – tænk på at nogle fravænnes 

før resten af holdet). 4: Her var relativt stor forskel på ejer (E) og driftsleder (D) svar, derfor indsat begge (i []).NA 

betyder at dette spørgsmål ikke blev stillet. 

 

Hhv. 87% af lederne og 64% af medarbejderne, der besvarede skemaet, var mænd. Alderen på lederne 

varierede fra 24 til 75 år (median: 46 år) og medarbejderne var fra 20 til 58 år gamle (median: 33 år). Vi spurgte 

ikke ind til uddannelsesmæssige forhold hos ejere og driftsledere. Blandt medarbejderne var 53% faglærte 

landmænd, 9% ufaglærte, 5% elever og 33% havde en anden uddannelse. Deres erfaring i besætningerne 

varierede fra 1 til 40 år (median: 7 år). Lederne havde generelt noget længere tids erfaring i besætningerne 

(median: 30 år). Nationaliteten på deltagerne i undersøgelsen kendes ikke, men de 55 medarbejderskemaer 

blev besvaret af 31 medarbejdere på dansk, 15 på russisk, 6 på engelsk og 3 på rumænsk. 
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Behov for antibiotika og medicinsk zink 

Dette afsnit er baseret på svar fra ledere. Skemaet til de øvrige medarbejdere indeholdt ikke spørgsmålene i 

dette afsnit af rapporten. 

 

3.2 Besætningernes aktuelle forbrug og overordnet syn på muligheder for 

reduktion af antibiotika 

 

Det aktuelle forbrug samt udgifter 

Lederne blev bedt om at svare på, hvordan deres forbrug af antibiotika til fravænningsgrise lå i forhold til 

landsgennemsnittet i Vetstat1 (som i svarperioden lå på 9,8 ADD pr 100 dyr pr dag) Forbruget lå for de flestes 

vedkommende under eller omkring landsgennemsnittet (se tabel 1). Omkostningerne til antibiotika lå i 30% af 

besætningerne lavere end gennemsnittet i danske besætninger, i 44% på gennemsnittet og i 14% højere end 

gennemsnittet (gennemsnitlige omkostninger til antibiotika og vacciner var angivet som referencer i 

spørgeskemaet). Tolv procent angav ikke at kende omkostningerne til antibiotika. Omkostninger til vacciner 

var lavere eller på niveau med landsgennemsnittet i 55% af besætningerne og højere i 31%. Fjorten procent 

havde ikke kendskab til disse omkostninger. Lidt over halvdelen (58%) af lederne i undersøgelsen havde 

gennem de seneste 5 år haft et faldende forbrug af antibiotika, mens 13% havde oplevet en stigning. I samme 

periode var forbruget af medicinsk zink gået ned hos 43%, forblevet uændret hos resten, og blevet højere hos 

1%.  

 

Lavt forbrug er vigtig prioritet  

Halvfjerds procent af lederne angav, at de prioriterede at holde et lavt antibiotikaforbrug højt, idet de svarede 

4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var ”helt enig”. Svaret var uafhængigt af det aktuelle forbrug i 

besætningen. Ni procent angav ikke at have et lavt antibiotika-forbrug som en vigtig prioritet.  

 

Praktisk muligt at reducere: Ja fra halvdelen 

Ca. halvdelen (54%) angav, at de så det som en praktisk mulighed at reducere besætningens antibiotika-

forbrug. Det gjaldt både for dem, der forbrugsmæssigt lå under, over og på landsgennemsnittet (ingen statistisk 

signifikant forskel på de tre grupper). Treogtres procent af de ledere, der havde haft et faldende AB-forbrug 

over de seneste 5 år, var positivt indstillede over for en yderligere reduktion. Det samme gjaldt for 35% af dem, 

der havde haft et uændret forbrug og 45% af dem, der havde haft et stigende forbrug. Der var statistisk sikker 

forskel mellem de to første grupper (P=0,04). 

 

3.3 Udfasning af medicinsk zink 

Fireoghalvtreds procent anså udfasning af medicinsk zink i 2022 som en realistisk mulighed. Der var ikke forskel 

på besvarelsen ift. om man så antibiotikareduktion som realistisk eller (ingen statistisk sikker forskel på de to 

grupper).  

 

Alternativ mangler – udfasning vil øge antibiotikaforbrug 

Det helt gennemgående argument for ikke at betragte udfasning af medicinsk zink som realistisk var, at der 

ikke findes et alternativt produkt som kunne erstatte zink. Derfor var der hos ca. halvdelen en forventning om, 

at udfasning af zink ville medføre et øget forbrug af antibiotika. Zink blev eksempelvis betegnet som et ”godt 

                                                           
1 Fødevarestyrelsens system til registrering af forbrug af medicin til dyr: www.vetstat.fvst.dk  

http://www.vetstat.fvst.dk/
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alternativ til øget behandling med medicin”. Nogle påpegede, at medicinsk zink kunne undgås, hvis foderet 

var korrekt sammensat, men at det ville fordyre foderet betydeligt. Flere påpegede, at man formentlig ikke 

kan få forbrugere til at betale en højere pris for slutproduktet og at den øgede pris således ville belaste 

landbruget. Der var i den forbindelse også kommentarer om, at landbruget burde have erstatning for det tab, 

udfasningen vil medføre.  Enkelte nævnte at de var lykkedes med at reducere koncentrationen af zink i foderet, 

men at de ikke turde gå længere ned, da de så tegn på diarré ved en dosis under 1500 ppm. Enkelte nævnte 

at mange fravænnede grise per so og dermed lavere vægt og lavere alder ved fravænning var en faktor, der 

gjorde, at medicinsk zink var nødvendigt.  

 

På spørgsmålet om, hvorvidt de i besætningerne havde gjort sig erfaringer med at udelade medicinsk zink 

fra fravænningsfoderet svarede 28% afkræftende. De vidste således ikke, hvad der ville ske, hvis de forsøgte 

at fravænne uden brug af medicinsk zink.  

 

Manglende tillid til at udfordringen med reduceret forbrug kan håndteres  

Lederne blev også spurgt, hvorvidt de selv følte sig i stand til, eller følte at deres dyrlæge var i stand til, at 

fastholde sundheden hos grisene ved et mindsket forbrug af antibiotika og udfasning af medicinsk zink. 

Svarene på disse spørgsmål fremgår af Figur 2. Som det fremgår, stoler 62% af landmændene ikke på, at 

dyrlægerne kan klare den opgave. Dog stoler 34% på, at dyrlægens rådgivning kan hjælpe dem til at klare 

det. 

 

Figur 2: Lederes svar på spørgsmål om tillid til at kunne fastholde sundheden ved mindsket brug af 

antibiotika og udfasning af medicinsk zink. 

Forhindringer for et reduceret antibiotikaforbrug 

Dette afsnit er baseret på svar fra både ledere (n=84) og medarbejdere (n=55). 

I begge spørgeskemaer stillede vi nogle spørgsmål, der skulle give svar på, hvilke forhindringer landmændene 

så ift. at skulle reducere forbruget af antibiotika i forhold til deres nuværende niveau. På Figur 3 vises svarene 

for hhv. ledere (L) og medarbejdere (M). 
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Figur 3. Opfattede forhindringer ift. at reducere det nuværende forbrug af antibiotika i besætningen. L=Ledere, M= Medarbejdere. Respondenterne besvarede på en 

skala fra 1-5, hvor 1 var helt uenig og 5 helt enig. På figuren er skalaen kondenseret til Enig (1-2), Hverken eller/ Ved ikke (3 eller Ved ikke*) og Uenig (4-5).  

*: Medarbejdere havde mulighed for at svare ”Ved ikke/ har ikke fået information om” på disse spørgsmål. Ejere og driftsledere havde ikke denne mulighed, men på 

begge skemaer kunne man afkrydse i midten af skalaen, hvilket tolkes som ”hverken eller”. #: Forkortet. Udsagnet lød: ” De mange fødte grise udgør et problem, fordi 

der flyttes meget rundt på grisene i farestalden og mange fravænnes tidligt.” 
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Som det fremgår af figuren, var der generelt enighed mellem leder- og medarbejdergruppen. De væsentligste 

forhindringer for at reducere forbruget blev således i begge grupper angivet at være 1) manglende viden om 

alternativer, 2) et i forvejen lavt forbrug (hhv. 74% af de, der havde angivet at ligge under landsgennemsnittet, 

50% af de, der lå på gennemsnittet og 16% af de, der lå over gennemsnittet angav dette svar (svarede 4 eller 

5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var ”helt enig”) og 3) at grisene havde mange antibiotika-krævende sygdomme.  

Få (20%) angav at det var dyrere at forebygge sygdomme end at bruge antibiotika og lige så få angav, at det 

ville være mindre effektivt.  

 

Manglende behandling en risiko for dyrene 

Respondenterne blev givet mulighed for med egne ord at beskrive hvilke forhold, der gjorde det svært at 

mindske forbruget af antibiotika. Svarene henviste især til et overordnet argument om, at et lavere forbrug ville 

være negativt for dyrenes velbefindende. Flere påpegede, at de allerede nu kun behandlede syge dyr, som 

ville lide unødigt hvis de ikke fik antibiotika.  Manglende behandling ville derfor være dyrevelfærdsmæssigt 

uforsvarligt. Der blev fx skrevet: ”Man vil være god ved dyrene, man vil gøre sit bedste”, ”effekten af at bruge 

lidt medicin i drikkevandet er helt fantastisk” og ”vi sætter søer og grise i behandling så snart dette kræves. Så 

ved os vil et lavere antibiotikaforbrug være lig med lavere dyrevelfærd”.  

 

Lav SPF sundhedsstatus (specifikt tilstedeværelse af PRRS, AP2 og Mycoplasma), sammenblanding af grise 

med forskellig sundhedsstatus og klimatiske forhold (varme om sommer og fugt i kolde perioder) blev angivet 

som konkrete årsager til, at det var svært at få et lavere forbrug. Et par respondenter nævnte frygten for 

resistens som en forhindring: ”Er bange for at skabe resistente sygdomme. Er pt. udfordret på resistent coli i 

klimastald” og ”Lav dosis= resistens”. Fra medarbejdersiden blev det i friteksten påpeget, at ”Der er for lidt plads 

til grisene”. Postpartum Dysgalacti Syndrom (PDS) og benskader som følge af rangkampe i løsdriftssystemer 

hos søer samt diarré hos fravænnede grise blev nævnt som specifikke sygdomsproblemer, der krævede 

antibiotika-behandling.  

 

En del påpegede, at management og det at have gode og veluddannede og tilstrækkeligt oplærte 

medarbejdere var det vigtigste for at holde et lavt forbrug af antibiotika. Der blev bl.a. svaret:  ”Medarbejdere 

skal være interesserede i, og have viden om muligheder for andet end standard procedure. Der kunne hentes 

mange penge, spares meget medicin”. En anden skrev: ”De som passer grisene skal læres op og forstå hvorfor 

vi ønsker lavere medicinforbrug” og fortsatte ”… det tager ca 1 års oplæring, så det giver ingen mening at de 

skal ud af landet efter 1 år”. Han pegede dermed på de vilkår, der er for udenlandske medarbejdere, hvor 

ikke-EU-borgere typisk rejser hjem efter et år, fordi lønnen herefter skal forhøjes betydeligt sfa. den såkaldte 

”Fodermesterordning” (Anonym 3, 2021).   

 

Dårlig uddannelse øger risikoen for flokmedicinering 

Både ledere og medarbejdere gav generelle betragtninger om at de havde oplevet ’ikke-optimal 

management’ pga. dårligt uddannet personale gjorde, at man konsekvent brugte flokmedicinering. En 

medarbejder beskriver det således: (oversat fra engelsk af forfatterne): ”Ejere vil have høj profit uden at betale 

for ekstra arbejde. Der er andre måder at behandle syge dyr på. Men det kræver mere arbejde og det har vi 

ikke tid til… I ræset efter penge tænker landmænd typisk ikke over den slags. På den anden side, så er det også 

sådan, at dårligt uddannede eller dovne ansatte ikke vil bruge tid på at forebygge sygdomme men bare satser 

på at penicillin kurerer alting. Det er fuldstændigt forkert, men almindeligt”.   
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3.4 Incitamenter og inspiration 
Gult kort ordning 

Ledernes vurdering af Gult Kort-ordningens2 effekt som redskab til at nedsætte antibiotikaforbruget fremgår 

af Figur 4. Som det fremgår af figuren, så 30% ordningen som et overordnet set godt redskab og lidt flere fandt 

det personligt motiverende. Men som det fremgår af figuren, var op mod halvdelen direkte uenige i, at Gult 

Kort var et godt og motiverende redskab. 

 

Figur 4: Ledernes svar vedrørende effekten af Gult Kort ordningen  

Medarbejderne blev spurgt om de kendte til Gult kort ordningen og om de mente, det havde påvirket 

besætningens antibiotika-forbrug.  Syvogfirs procent af medarbejderne kendte til ordningen og 54% mente, 

den havde påvirket besætningens antibiotikaforbrug (score 4 eller 5 på skala fra helt uenig til helt enig).  

 

Mange negative bemærkninger til Gult kort 

Treogtyve ledere gav supplerende kommentarer til ordningen. Fem bemærkninger var relativt positive over 

for ordningen og påpegede den adfærdsregulerende effekt – som nogle dog bemærkede, ikke altid var til 

fordel for grisene. De positive bemærkninger indeholdt for de flestes vedkommende det forbehold, at de var 

bekymrede for dyrevelfærden, hvis grænsen fortsat blev sat ned. De fleste bemærkninger var meget negative 

over for ordningen. Flere påpegede, at den var for ufleksibel, så man ikke havde mulighed for at håndtere et 

pludseligt opstået sygdomsproblem på den bedste måde for sundheden og dyrevelfærden. Enkelte 

påpegede, at selve ”regeltyranniet” gav anledning til modstand hos dem – også selvom de ikke var i 

nærheden af Gult kort grænsen. Nogle beskrev ordningen som et system, der underkender, at antibiotika er 

noget, man bruger, for at gøre det bedste for dyrene. Dette kunne ses af svar som: ”Hader regeltyranni. Vi ligger 

ikke i Gul Kort eller i nærheden, men hader det alligevel. Kender ikke nogen kolleger som ikke gør deres bedste 

for dyrene”, ”Den er SLET ikke tilpasset virkeligheden”, ”Gult kort får mig måske til at tænke anderledes. men 

det er jo ikke sikkert at den er den rigtige beslutning for grisen”, ”Jeg synes det er skræmmende, at vi har en 

ordning, der skal sørge for at vores antibiotikaforbrug skal falde år for år, uden at der bliver set på 

dyrevelfærden i dette og på eventuelle resistensproblematikker, når mængden af medicin skal strække” og 

                                                           
2 Fødevarestyrelsen udsteder grænseværdier for, hvor højt antibiotikaforbruget må være i svinebesætninger. 

For beskrivelse af Gult Kort-ordningen se: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/gult_kort/Sider/default.aspx 
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”Jeg kan frygte, at man nedsætter grænsen så lavt, så mine dyr begynder at betale prisen”. 

 

Efterspørgsel på mere viden 

Der var efterspørgsel på mere viden om, hvordan man kan reducere forbruget af antibiotika fra både ledere 

og medarbejdere.  Figur 5 og 6 viser svar fra de to spørgeskemaer, på spørgsmål, der handler om fokus og 

viden om emnet. Som det fremgår, var opfattelsen generelt at dyrlægerne havde ret stort fokus på at 

nedbringe forbruget, men efterspørgslen på viden indikerer, at hverken ledere eller medarbejdere føler sig 

tilstrækkeligt klædt på (af dyrlægen eller andre). Det er værd at bemærke at kun 20% af medarbejderne følte 

sig usikre på, hvad man kunne gøre for at mindske behovet for antibiotika. Ganske få mente ikke at have lært 

om emnet eller mente ikke, det var deres ansvar at reducere forbruget. Ser man særskilt på de 42 

medarbejdere, der erklærede, gerne at ville have mere viden, svarede kun 24% at de var usikre på, hvad man 

kunne gøre for at mindske forbruget.  

 

Figur 5: Lederes svar på spørgsmål om deres opfattelse af besætningsdyrlægens og deres medarbejderes 

fokus på antibiotika samt egne ønsker om mere viden på området. 
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Figur 6: Medarbejderes svar omkring viden og ansvar i forhold til reduktion af antibiotika. 

Dyrlægens samarbejde 

Undersøgelsen viste, at dyrlægen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med besætningernes forbrug af 

antibiotika. Som det fremgår af Figur 3, havde langt de fleste (over 80%) af både ledere og medarbejdere 

opfattelsen af at dyrlægerne interesserede sig for et reduceret antibiotikaforbrug. I forhold til dyrlægens 

samarbejde med besætningerne spurgte vi ind til, hvilke medarbejdergrupper, han/ hun som regel mødtes 

med ved besætningsbesøg. I 75% af besvarelserne blev det angivet, at medarbejderne deltog i dyrlægens 

besøg, som regel sammen med driftslederen.  Spørgeskemaet til medarbejderne adresserede, hvordan de 

opfattede samarbejdet med ledere og dyrlæge og deres egen rolle i forhold til at holde et lavt forbrug af 

antibiotika. Som det fremgår af Figur 7 viser besvarelserne, at medarbejderne generelt føler sig inddraget i 

beslutningsprocesserne og tager del i snakken om, hvordan man kan reducere antibiotikaforbruget. Der var 

ingen forskel på dansktalende og udenlandske medarbejderes opfattelse af dyrlægens eller lederes 

værdsættelse. Figuren viser, at medarbejderne i ret stort omfang selv træffer de daglige beslutninger om at 

behandle med antibiotika. Over 80% var således meget enige i at de selv traf beslutningerne (svarede 1 eller 

2 på skala fra helt enig til helt uenig).  
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Figur 7: Medarbejderes svar på spørgsmål om inddragelse og kommunikation om forbrug af antibiotika. 

 

Inspirationen, oplæring og vidensdeling 

Vi spurgte ind til, hvem/ hvor landmændene de hentede inspiration fra, når de overvejede nye tiltag for styring 

af sundheden. Her var besætningsdyrlægen den væsentligste inspiration, men eget initiativ og 

landmandskolleger stod også højt på listen. Svarene fremgår af Figur 8. 

 

Figur 8: Lederes svar på spørgsmålet: Når du overvejer nye tiltag for at styre sundheden i besætningen, er det 

da med inspiration fra (angiv på en skala fra altid til sjældent)  

 

For medarbejdernes vedkommende stillede vi et lidt andet spørgsmål, for at få indtryk af deres videns-/ 

inspirationskilder. Fordelingen af svar på spørgsmålet ”: ” Hvor enig er du i, at du har lært at holde et lavt 
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antibiotika-forbrug af… (angiv på skala)” fremgår af Figur 9. For begge gruppers vedkommende er det ret 

markant at dyrlægen (Medicinhåndteringskurset afholdes som regel også af besætningsdyrlægen) indtager 

en særlig central rolle. Erfa-grupper, og andre landmands-kolleger ligger også højt på listen.  

  

Figur 9: Svar på spørgsmålet: ”Hvor enig er du i at du har lært at holde et lavt antibiotika-forbrug af… (angiv 

på skala)”  

*: I de udenlandske skemaer blev termen "Medicinhåndteringskurset" beskrevet med flere ord for at forsøge 

sikre at det blev forstået efter hensigten.  

 

3.5 Hvad er gjort og hvad skal ændres for at opnå et lavere forbrug af 

antibiotika? 

 
Vaccinations- og hygiejneprocedurer er ændret  
Lederne blev spurgt, om der var særlige grupper af grise, som blev særligt hyppigt behandlet med antibiotika. 

Det kunne fx være grise, der blev fravænnet tidligere eller ved lavere vægt end hvad der var normalt for 

besætningen, eller grise, der var blevet flyttet meget rundt i farestalden.  Flertallet mente, at hverken de tidligt 

fravænnede grise eller grise, der blev fravænnet ved lav vægt, blev behandlet hyppigere end standard grise 

i besætningen. Derimod angav næsten halvdelen (46%), at grise, der var blevet flyttet meget rundt i 

farestalden, blev behandlet hyppigere.  

 

Lederne blev også bedt om at angive om de inden for de sidste par år havde indført eller tænker på at 

indføre nogle forskellige tiltag, som kunne tænkes at have en reducerende effekt på antibiotikaforbruget. 

Svarene fremgår af Figur 10.  
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Figur 10: Svar på spørgsmålet: Angiv om I inden for de sidste par år har indført eller tænker på at 

indføre følgende indsatser. *: Her var tilføjet: Fx ved køb af nyt udstyr eller ved mere systematisk håndtering. **: Her 

var tilføjet: Fx ved at øge perioden til udtørring mellem fravænningshold eller ved at vaske med sæbe 

 

Det fremgår af Figur 10 at der var stor interesse for og villighed til at implementere nye vacciner, 

bedre hygiejne-procedurer og ændringer i foder til de fravænnede grise. Der var kun lille interesse 

for staldudvidelse uden udvidet so-antal og mindsket so-antal. At indføre højere fravænningsalder 

lå på førstepladsen ift. tiltag, som man planlagde at indføre. Bekymringer for produktiviteten var, som 

det fremgår, det væsentligste argument imod dette tiltag (20% angav dette).  

 

Foder- og vaccinationstiltag er det mest effektive 

Ejere-/ driftsleder blev bedt om at vælge max 3 tiltag, som de allerede havde implementeret og som de anså 

som de mest effektive til at undgå et højt forbrug af antibiotika i besætningen. Svarene fremgår Figur 11. 
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Figur 11: Ledernes svar på spørgsmål om allerede implementerede tiltags effekt på reduktion af antibiotika-

forbruget. Der kunne svares op til 3 ting. Søjlerne viser procentdel af ledere, der har valgt det angivne tiltag.  

Medarbejdernes svar på samme spørgsmål var meget i tråd med ejernes og driftsledernes bortset fra, at flere 

(31%) pegede på senere fravænning som et effektivt redskab.  

 

Vi spurgte, om der var andre tiltag der havde været effektive for at undgå et højt antibiotika-forbrug. Mange 

ejere/ driftsledere understregede betydningen af et højt hygiejne-niveau (herunder undgå overslæb via 

støvler), herunder at have rengøringsvenlige stalde (fx ved behandling med epoxy). Andre forhold, der blev 

nævnt var: Perforerede gulve i farestalde, nye plastikspalter i klimastalde, høj fravænningsalder, høj 

fravænningsvægt, smittemæssigt lukkede besætninger (uden indkøb af dyr) samt tildeling af halm. 

Medarbejderne pegede på mindre flytning af grisene i farestalden, at undgå opsamlingshold i farestalden, 

hygiejne, vaccine til søer, halm, tørre og rene lejer, pladsforhold (herunder mere plads til søer) samt at sørge 

for, kun at have unge søer i besætningen.  

 

Tre tiltag der kan bidrage til et lavere forbrug i fremtiden 

Respondenterne blev også bedt om at vælge max 3 tiltag, der i fremtiden vil kunne bidrage til et 

lavere antibiotikaforbrug. Den samlede prioritering af tiltag fra ejere og driftsledere fremgår af figur 

12. Som det fremgår, får de mest gennemgribende tiltag (senere fravænning, lavere 

belægningsgrad i klimastalden, avl for færre grise pr so og flere ansatte til at passe grisene) kun 

opbakning fra op mod 20%.  
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Figur 12: Ledernes prioritering af tiltag, der i fremtiden vil kunne bidrage til et lavere antibiotikaforbrug. Der 

kunne vælges max tre tiltag. Figuren viser %-delen af besvarelser, der har valgt det enkelte tiltag.  

Medarbejdernes svar lignede meget ledernes. Dog pegede 27% på, at pattegrisene skulle fravænnes senere, 

og lidt færre (38%) pegede på udvikling af nye foderstrategier som væsentligt for fremtidens lavere 

antibiotikaforbrug.  

Øvrige tiltag, der blev formuleret af både ledere og medarbejdere i kommentarerne til dette spørgsmål var: 

Nedlukning af besætninger med lav SPF-status, udskiftning af sorace fra Danavl til Topigs Norsvin (eller andre, 

der føder færre og større grise) og avl mod brokgrise. På spørgsmålet: ”Overvejer du at skifte avlslinje i den 

nærmeste fremtid?” til lederne svarede tretten procent ”Ja”. Begrundelserne for dette var at opnå større og 

mere robuste grise ved fødsel samt søer med bedre pasningsevne.  

 

4 Diskussion 

4.1 Har vi fat i et repræsentativt udsnit af danske landmænd? 

Svarene i undersøgelsen kommer fra en bred vifte af besætninger med et forskelligt brug af antibiotika. 

Fordelingen, hvor 50% lå under, 38% omkring og 12% over landsgennemsnittet i antibiotika-forbrug svarer til, 

hvad man ville forvente af et repræsentativt udpluk af danske besætninger (forbruget er ikke normalfordelt). 

At 5% (ledere) -11% (medarbejdere) af respondenterne har angivet at producere OUA indikerer imidlertid en 

lille skævhed i forhold til den generelle population, hvor ca. 50 ud af 1400 besætninger (4%) af 

sobesætningerne producerer under dette koncept (Anonym 2, 2019). Det kan måske dels forklares af, at flere 

personer fra samme besætning har deltaget. Alderen blandt lederne i undersøgelsen (median-alder 46 år) 

ligger lidt under det forventelige for et repræsentativt udsnit, hvor en dansk gennemsnitslandmand angives at 

være 56 (Fødevarestyrelsen, 2021). 

 

Medarbejderne, der har deltaget i undersøgelsen, er ikke repræsentative for medarbejdere i danske 

svinebesætninger. Ifølge ejerne var der i alt 475 medarbejdere i de kontaktede besætninger og vi endte med 

at have komplette besvarelser fra 55. Vi mener, at udvælgelsesproceduren forud for tilsendelse af 

spørgeskemaerne (hvor ejerne udpegede de relevante) betyder, at det generelt vil være de mest 
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veluddannede og betroede medarbejdere, vi har fået svar fra. At det var tilfældet, bekræftes af at 53% af 

medarbejderne i undersøgelsen var faglærte landmænd og medianen for erfaring var 7 år. Fordelingen af 

danske og udenlandske medarbejdere i undersøgelsen stemmer til gengæld godt overens med, hvad vi ville 

forvente af et repræsentativt udsnit. Fireogfyrre procent af medarbejderne i denne undersøgelsen var 

udenlandske, mens en tidligere undersøgelse fandt at ca 38% af medarbejdere i landbruget (på tværs af mink- 

kvæg- og svinebesætninger) var udenlandske (Anneberg and Sørensen, 2016).  

 

Generelt positiv indstilling til fortsat reduktion 

Undersøgelsen viser, at flertallet (70%) af landmændene prioriterer et lavt forbrug af antibiotika højt og at 

mange (ca. halvdelen) også ser det som en praktisk og realistisk mulighed at mindske forbruget. Resultatet 

svarer til, hvad man fandt i en undersøgelse fra 2013, hvor 67% af landmændene erklærede, at de gerne ville 

reducere forbruget af antibiotika i deres besætning (Nielsen, 2015). Nærværende undersøgelse forholder sig 

ikke til baggrunden for den høje prioritering, men interessant nok lod det i 2013 ikke til at være pga. bekymring 

for antibiotikaresistens. Dengang var 75% af landmændene helt eller næsten helt enige i udsagnet ”det 

nuværende niveau af antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion er fornuftigt i forhold til antibiotikaresistens” 

(Nielsen, 2015). Ud fra nærværende undersøgelse er det værd at bemærke, at et positivt syn på praktiske 

muligheder for reduktion findes i lige stort omfang blandt landmænd med et højt som blandt landmænd med 

et lavt forbrug. Det betyder, at der fortsat er rum for at arbejde med reduktion i et bredt udsnit af besætningerne. 

Resultaterne tyder i øvrigt på, at forudgående erfaringer med udviklingen i besætningens forbrug har 

betydning for, hvorvidt man ser positivt på fremtidige muligheder for reduktion eller ej. Der var således flere i 

gruppen, der allerede havde oplevet et faldende forbrug de seneste 5 år, der var positivt indstillede over for 

en fortsat reduktion. Det bunder formentlig i at man i denne gruppe føler sig bekræftet i, at man selv kan ændre 

på de forhold, der har betydning. 

Økonomien spiller en overraskende lille rolle  

I undersøgelsen kom der nogle umiddelbart overraskende resultater frem i forhold til økonomiens indflydelse. 

For det første viste det sig, at 12-14% af landmændene ikke kendte deres udgifter til antibiotika og vacciner. 

Disse landmænd havde således tilsyneladende ikke medicinudgifter som et fokusområde.  En anden 

overraskelse var, at langt de fleste (78%) af landmændene ikke mente, at det var dyrere at forebygge 

sygdomme end at bruge antibiotika. Når vi spurgte ind til tiltag, de havde indført eller kunne tænke sig at 

indføre, var der samtidigt kun omkring 10%, der brugte økonomien som et argument for ikke at vælge et givent 

tiltag. Resultaterne er overraskende, bl.a. fordi øgede omkostninger ved produktion med lavt antibiotikaforbrug 

bruges som argument for, at landmænd i OUA (Opdrættet Uden Antibiotika) konceptet skal have en merpris 

for deres produkt (Udesen, 2018). Højere fravænningsalder, vaccination og optimeret smittebeskyttelse er 

nogle af de tiltag, litteraturen påpeger som virksomme ift. at undgå et højt forbrug af antibiotika (Postma et al., 

2016, Collineau et al., 2017). Højere fravænningsalder kræver mere plads i farestalden, og derfor koster det 

mere. Ud fra dette ræsonnement er det umiddelbart overraskende, at de fleste landmænd ikke mener, at 

forebyggelse er dyrere end behandling med antibiotika. Det kan måske forklares ved, at de tænker på, at 

forebyggende tiltag (som undersøgelsen ikke gik ind i formen af) generelt forbedrer grisenes kvalitet og 

modstandskraft, og derfor viser sig at være en god forretning ud fra et mere langsigtet perspektiv. Et to-årigt 

interventionsstudie udført i 4 europæiske lande viste således en positiv effekt på besætningers profitabilitet 

ved at indføre tiltag, der reducerede brugen af antibiotika (Rojo Gimeno et al., 2017). Det skal dog nævnes at 

tiltaget i en del af de besætninger, der deltog i det pågældende studie, var tilførsel af høje doser zink-oxid i 

foderet, hvilket jo snart ikke er en mulighed (Raasch et al., 2020). Andre hyppige tiltag i daværende studie var 

øget smittebeskyttelse, vaccination og fodermæssige tiltag.  Disse tiltag må også forventes at kunne have så 

gavnlig effekt på grisenes generelle tilstand, at de gavner økonomien på længere sigt. Et belgisk studie, der 

involverede 65 besætninger, estimerede en højere fortjeneste i besætninger, der reducerede deres 

antibiotika-forbrug ved forebyggende tiltag. Nogle af de indlagte forudsætninger i dette simulerings-studie (fx 
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at prisen for at indføre Alt ind-/ Alt Ud produktion kun er 150 kr. pr. år pr besætning) står dog til diskussion. Med 

forbeholdene in mente understøtter de nævnte studier det umiddelbart overraskende svar fra landmændene 

i spørgeskemaet om, at forebyggelse er økonomisk rentabelt set i forhold til behandling med antibiotika. 

 

Dyrlægen gør en forskel – men der er brug for mere viden 

Det er meget gennemgående for undersøgelsens resultater, at den praktiserende dyrlæge spiller en stor rolle 

for besætningernes viden om og implementering af tiltag, der kan mindske behovet for antibiotika. Dyrlægen 

indtager således en klar førsteplads, når det handler om, hvem landmændene rådfører sig med omkring nye 

tiltag for sundhedsstyring i besætningerne. For medarbejdernes vedkommende rangerer dyrlægen højere end 

ejeren/ driftslederen på spørgsmålet om, hvem der har lært dem at holde et lavt antibiotikaforbrug. Der 

placeres således et stort ansvar hos dyrlægerne. I den forbindelse er det tankevækkende at så mange som en 

tredjedel af lederne i undersøgelsen ikke stoler på, at dyrlægens rådgivning kan hjælpe dem til at holde 

dyrene sunde i en fremtid med mindre antibiotika og udfasning af medicinsk zink. Et interviewstudie, der blev 

gennemført i syv besætninger i 2019, viste en vis skepsis over for dyrlægers rolle i forbindelse med at undgå 

eller reducere brugen af antibiotika. Her blev bl.a. påpeget, at dyrlægen i en vis udstrækning er i landmandens 

lomme og kan have svært ved at sige nej, hvis en landmand ønsker at bruge mere antibiotika (Anneberg, 

2019). Interviewundersøgelsen fandt også, at nogle landmænd ikke syntes, dyrlægerne gjorde nok for at finde 

alternativer til antibiotika. Sidstnævnte forhold kan måske forklare den usikkerhed, landmændene udtrykker i 

nærværende undersøgelse i forhold til fremtiden.  

 

Der er fra både leder- og medarbejderside en stor efterspørgsel på mere viden om, hvordan man kan reducere 

sit forbrug af antibiotika, og det fremgår af svarene, at landmændene ikke føler sig klædt på til – eller føler, at 

deres dyrlæger er klædt på til - at håndtere en fortsat reduktion i forbruget af antibiotika og udfasning af 

medicinsk zink og samtidigt sikre at dyrene ikke blev mere syge. At der samtidig kun er få medarbejdere (20% 

i alt og 24% af dem, der gerne ville have mere viden) der angav at være usikre på, hvad man kan gøre for at 

mindske behovet for antibiotika, virker umiddelbart selvmodsigende. En forklaring kan måske være, at man i 

teorien kender til effektive tiltag, men har svært ved at se dem anvendt i praksis i dagligdagen. Der ligger 

tydeligvis en opgave for dyrlæger og rådgivere i at hjælpe med at implementere viden om hvordan man 

opnår et lavere antibiotikaforbrug i de konkrete besætningssammenhænge. 

 

Frygt for resistens som forhindring for reduktion 

Det er tankevækkende, at nogle af undersøgelsens respondenter beskriver frygten for resistens som en 

forhindring for at reducere antibiotikaforbruget. Umiddelbart forekommer det helt bagvendt og tyder på, at 

der er en rolle omkring kommunikation og uddannelse, der ikke er udfyldt. Logikken bag er formentlig, at hvis 

man skulle reducere forbruget af antibiotika, skulle det nødvendigvis være ved at dosere lavere. Det har man 

i forbindelse med udfasningen af vækstfremmerne lært af sin dyrlæge, er fremmende for resistensudviklingen. 

Resultatet viser, at der ligger en stor udfordring for dyrlæger og rådgivere i at uddanne landmændene i 

forebyggelse og i at få landmændene til at se forebyggelse som metode til reduktion frem for at se antibiotika 

(i større eller mindre dosis) som en nødvendighed.  

 

Gult Kort-ordningen motiverer og frustrerer 

Gult Kort-ordningen er tænkt som en ordning, der skal anspore til et lavere antibiotikaforbrug. I undersøgelsen 

er der lige så mange landmænd, der mener, den har en motiverende effekt, som landmænd, der mener, den 

ikke har.  Over halvdelen af medarbejderne mener til gengæld, at ordningen har påvirket besætningens 

forbrug. Ud fra medarbejdernes svar tyder det således på at Gult Kort-ordningen er et effektivt middel til 

reduktion i praksis. Studier på registerdata har da også vist en tydelig effekt på forbruget i besætningerne 

(Jensen et al., 2014).  
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Der er mange negative kommentarer til ordningen og kommentarerne afspejler især, at der er en bekymring 

for, om dyrevelfærden kan opretholdes med en konstant lavere Gult Kort grænse. Det fremgår, at 

landmændene ser antibiotika som et nødvendigt redskab for at producere grise forsvarligt, uden at de bliver 

syge. Bekymringen for dyrevelfærden i forbindelse med sænkning af Gult Kort grænsen går igen i en nylig 

interviewundersøgelse og skal tages meget seriøst i forhold til hvordan lovgivningen risikerer at skabe 

modstand over for en dagsorden om lavere forbrug blandt landmænd (Kongsted og Henriksen, 2021). Et 

studie udført på slagtedata, der sammenlignede slagtefund i 2011 med 2010 konkluderede, at sundheden 

ikke så ud til at være blevet forværret af det reducerede forbrug, som Gult Kort-ordningen dengang havde 

givet anledning til (Alban et al., 2013). Om der i fremtiden som følge af en vedvarende sænkning af grænsen 

vil opstå velfærdsmæssige problemer kan kun tiden vise, men hidtil gennemførte studier tyder ikke på en 

generel sammenhæng mellem lavt forbrug af antibiotika og dårlig dyrevelfærd (Collineau et al., 2017, 

Kongsted and Sørensen, 2017, Rojo Gimeno et al., 2017).  

 

Tredive procent af lederne betragter Gult Kort-ordningen som et ”generelt godt redskab” til at nedsætte 

forbruget af antibiotika.  Det er en  stigning i forhold til de 20%, der i 2013 angav at de fandt ”bøder og pålagte 

restriktioner” acceptable som middel til at reducere antibiotika-forbruget (Nielsen, 2015). Det kunne således 

tyde på, at Gult Kort ordningen, der blev indført i 2010, med tiden har opnået en lidt større opbakning blandt 

landmænd i forhold til i ordningens første år. Selve ideen med at indføre en grænse for acceptabelt forbrug 

kan have en uheldig effekt i forhold til landmænds og dyrlægers opfattelse af besætningsforbruget. En nylig 

interviewbaseret undersøgelse pegede således på, at Gult Kort grænsen til tider opfattes som den ”kvote”, 

man må udfylde og som er helt ok, frem for at være et maksimum, man slet ikke bør komme i nærheden af 

(Kongsted and Henriksen, 2021). Hvis denne tankegang er udbredt, problematiserer den i høj grad også 

effekten af ordningen.  

Landmændene føler, der mangler alternativer og at de allerede har et lavt forbrug 

To faktorer var, ifølge både ledere og medarbejderes opfattelse, væsentligere end andre, når det gjaldt 

muligheden for at reducere det nuværende forbrug af antibiotika. Det var ”manglende viden om gode 

alternativer” og et ”allerede lavt forbrug af antibiotika”.  

 

Af kommentarerne fremgår det, at landmændene meget ofte tænker ”alternativer” som noget, man kan 

”tilsætte” og derved opnå det samme som ved at tilsætte antibiotika eller zink.  Ser man på de tiltag, 

besætningerne allerede har indført og de forslag, landmændene har prioriteret til i fremtiden at nedbringe 

antibiotika-forbruget, nævnes nye vacciner og nye fodringsstrategier først. Det er formentlig bl.a. disse 

alternativer, som landmændene efterspørger bedre viden om. Managementmæssige ændringer som avl for 

færre fødte grise, senere fravænning, lavere belægning og flere ansatte til at passe grisene prioriteres markant 

lavere, når det gælder fremtidens løsninger. Studier har vist, at gennemgribende forebyggende 

foranstaltninger som bedre smittebeskyttelse, bedre uddannelse af medarbejdere, højere fravænningsalder, 

lavere belægningsgrad, bedre sti-hygiejne, bedre luftkvalitet og adgang til berigelsesmateriale har betydning 

for antibiotikaanvendelsen (Postma et al., 2016, Collineau et al., 2017, Dupont et al., 2017, Stygar et al., 2020). 

Men når landmændene bliver bedt om at prioritere, er det i høj grad tekniske løsninger udefra, - vacciner og 

nye fodertiltag, de sætter deres lid til.  

 

Som det fremgår af Figur 3, mener ca. halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, at deres allerede lave forbrug 

er en forhindring for at reducere yderligere.  Også landmænd fra besætninger med et relativt højt forbrug 

angav, at deres i forvejen lave forbrug var en forhindring for at reducere.  Dette modsætningsforhold tyder på, 

at nogle landmænd ikke har en helt realistisk opfattelse af eget forbrug.  
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Medarbejdernes rolle 

Ca. en tredjedel af lederne svarer i undersøgelsen, at en forbedring af medarbejdernes evner til at passe 

mange fødte pattegrise i fremtiden vil kunne bidrage til et lavere antibiotikaforbrug. Dermed anerkender og 

understreger de, at uddannelse af medarbejdere spiller en væsentlig rolle. At uddannelse, oplæring og 

involvering af medarbejdere i landbruget er centralt for både dyrevelfærd og anvendelse af antibiotika er vist 

i flere studier (Anneberg and Sørensen, 2016, Anneberg, 2019). Af kommentarerne fra såvel ledere som 

medarbejdere fremgår det også i denne undersøgelse at viden, oplæring og uddannelse er vigtige elementer 

for at opnå et lavt forbrug.   

 

Langt de fleste (83%) af medarbejderne i undersøgelsen tager selv beslutninger om at give antibiotika. Dette 

faktum understreger vigtigheden af uddannelse og oplæring og af at dyrlægen involverer medarbejderne 

ved sine besøg. Medarbejderne i undersøgelsen føler sig generelt involverede og taget med på råd af både 

dyrlæge og ledere, og er med til at diskutere forbruget i besætningen og muligheder for at mindske det. Dette 

resultat står lidt i kontrast til tidligere studier, der viser, at kommunikationen mellem dyrlæger og medarbejdere 

kan være udfordret – fx af den simple årsag, at landmanden fravælger at medarbejdere er til stede ved 

dyrlægens besøg (Anneberg, 2019). Samme studie påpegede at også mindre erfarne medarbejdere ofte står 

med antibiotikabehandlingerne (og beslutningen om at gennemføre dem) i praksis. Igen skal det 

understreges, at medarbejderne i denne undersøgelse ikke er repræsentativt udvalgt, men formentlig 

repræsenterer den mest erfarne og dermed mest involverede gruppe af medarbejdere.   

 

5  Konklusioner 
Undersøgelsen viser, at de fleste landmænd i danske svinebesætninger i princippet ser positivt på 

mulighederne for en fortsat reduktion i antibiotikaforbruget. Dog fremstår der en bekymring i forhold til at 

holde grisene sygdomsfri i en fremtid med mindre brug af antibiotika og udfasning af medicinsk zink. Denne 

bekymring gælder også hvorvidt dyrlægernes rådgivning vil være effektiv ift. disse udfordringer i fremtiden.  

Både når det gælder allerede iværksatte tiltag og forslag til, hvad landmændene vurderer som mest 

værdifuldt for fremtidens produktion med lavt antibiotikaforbrug, kommer foderstrategier og vacciner ind på 

førstepladsen. Gennemgribende strukturelle ændringer som senere fravænning og lavere belægning 

prioriteres relativt lavt. 

 

Landmændene i undersøgelsen bruger generelt ikke økonomi som et argument for at bruge (meget) 

antibiotika. Lidt overraskende viser der sig faktisk et ret tydeligt billede af, at de hverken ser forebyggende 

foranstaltninger som mindre effektive eller dyrere end brug af antibiotika.  

 

Leder- og medarbejdergrupperne er enige om, at den væsentligste forhindring for en fortsat reduktion er 

mangel på gode alternativer (forstået som konkrete tilsætninger til foderet eller fx vacciner). En anden 

forhindring, som undersøgelsen udpeger, er en (i ikke alle tilfælde berettiget) holdning om, at man i forvejen 

har et lavt forbrug og derfor ikke rigtigt kan/ bør gøre mere.  

 

Oplæring og uddannelse fremhæves som afgørende, og der er et ønske fra både leder- og 

medarbejdergruppen om at få mere viden om, hvordan man kan opnå et lavere antibiotikaforbrug. Svarene 

indikerer, at man har en ganske god teoretisk viden om reducerende tiltag, men at det kniber med at få denne 

viden implementeret i det daglige arbejde.  

 

Dyrlægernes indflydelse på besætningernes forbrug af antibiotika og meget væsentlige rolle som 

sparringspartner træder tydeligt frem i undersøgelsen. Dyrlægen indtager således en klar førsteplads, når det 
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gælder, hvem landmændene rådfører sig med og lærer af. Den generelle opfattelse er, at dyrlægerne 

interesserer sig for at reducere antibiotikaforbruget og også i praksis fokuserer på det.  

 

6 Perspektiver og anbefalinger  
Undersøgelsens resultater understreger den markante rolle, besætningsdyrlægerne spiller, i forhold til at klæde 

besætningerne på til de krav, der stilles og fortsat skærpes om brug af antibiotika og medicinsk zink. 

Dyrlægerne har en udfordring i at blive ved med at være gode sparringspartnere, så landmændene ikke føler 

sig alene med opgaven.  

 

Landmændenes tro på, at nye vacciner er noget af det allervigtigste for en fremtid med mindre brug af 

antibiotika, lægger et stort forventningspres på lægemiddelindustrien. En forventning, som de formentlig kun 

delvist kan leve op til. I hvert fald meldte de interviewede besætningsdyrlæger i et tidligere studie ret klart ud 

at man ikke skal forestille sig at vacciner i sig selv kan stå som erstatning for antibiotika (Anneberg, 2019). 

Landmændenes besvarelser viser, at de primært tænker på ”ting, der kan tilsættes” som vacciner og 

foderændringer, når de spørges om alternativer til antibiotika. Her kunne ligge en opgave i at bibringe 

landmændene et bredere syn på, hvad alternativer kunne være. Her kunne andre rådgivere også komme til 

at spille en større rolle end de gør for nuværende.  

 

Ud over at bidrage med faglige redskaber til at forebygge sygdom, har dyrlæger og rådgivere en rolle i forhold 

til, hvordan landmændene opfatter deres forbrug af antibiotika. Det er lidt tankevækkende at ikke kun de lavt-

forbrugende besætninger ser ”et i forvejen lavt forbrug” som en forhindring ift. at reducere. Derfor er der basis 

for at de tager en snak med landmændene om, hvorvidt deres nuværende forbrug reelt er så lavt at det udgør 

en forhindring. Undersøgelsen giver grund til at se positivt på at såvel lavt- som højtforbrugende besætninger 

kan reducere deres forbrug, men der ligger en tydelig udfordring for rådgivere og dyrlæger i at hjælpe de 

besætninger, der ikke allerede har positive erfaringer med reduktion. Oplevelsen af at have gennemført en 

reduktion succesfuldt kan nemlig ifølge undersøgelsens resultater være med til at motivere yderlige. 

 

Den store efterspørgsel på viden og erkendelse af, at dygtige og veluddannede medarbejdere er en 

forudsætning for at opnå et lavt antibiotikaforbrug, kalder på eftertanke. Uddannelse og oplæring, som kunne 

føre til ændringer i management, kræver tid og prioritering af denne opgave frem for kortsynet fokus på de 

daglige rutiner. 

 

Landbruget har gennem længere tid været udfordret af flygtige ansættelser og en høj andel af uuddannet 

arbejdskraft (Anneberg og Sørensen, 2016). At gøre arbejdet i landbruget attraktivt for en veluddannet og 

kritisk tænkende ungdom bør være højprioriteret, og i den sammenhæng burde en undersøgelse afdække, 

hvorfor unge mennesker forlader branchen igen. Bekymringer for dyrevelfærden og mulighederne for at 

udvise naturlig adfærd i den konventionelle svineproduktion spiller en stor rolle for forbrugeres holdning til 

svineproduktionen generelt (Clark et al., 2016), og kunne formentlig også have stor indflydelse på unge 

menneskers valg af erhverv og lyst til at blive i landbruget.  

 

Rekrutteringsfasen i undersøgelsen har sat spot på, hvor kompliceret det er, er at opnå kontakt med et bredt 

og varieret udsnit af medarbejdere i besætningerne. Brugen af etnografiske, kvalitative metoder, hvor 

forskningen foregår på bedriften, kunne være en måde at opnå en større viden om medarbejderes erfaringer 

og holdninger. Også denne metode kræver imidlertid, at ejeren giver tilladelse – og naturligvis at 

medarbejderne ønsker at medvirke. I nærværende undersøgelse ved vi ikke, hvor mange medarbejdere, der 

havde haft interesse i at bidrage, hvis de var blevet spurgt. Adgang til medarbejdere ville i et vist omfang kunne 
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foregå via sociale medier, men det skaber ikke mulighed for robuste, kvantitative data. Derfor er en 

holdningsbearbejdning af ejerne om vigtigheden af at gøre de ansatte synlige, et afgørende skridt i forhold til 

fremtidige undersøgelser. 

 

Det er værd at bemærke, at de strukturelt mest gennemgribende dyreste forslag til ændringer (senere 

fravænning, lavere belægningsgrad i klimastalden, avl for færre grise pr so og flere ansatte til at passe grisene) 

kun har ringe tilslutning. Der bør sættes spørgsmålstegn ved, om det reelt er prisen, der afskrækker, eller om 

der er andre underliggende forbehold, som man kan hjælpe med at få afklaret. Det er interessant, at der hos 

en mindre andel (13%) af landmændene er en konkret overvejelse om at introducere en ny sorace, der ville 

give færre men stærkere grise fra fødsel Denne minoritet viser således i den grad nye tanker i forhold til den 

traditionelle produktivitetstankegang.  
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