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Forklæde til afrapportering af forskningsprojekter under veterinær-
forlig III 

 
 

1. Projekttitel:  
 
Forekomst og forebyggelse af MRSA og diarré i frilandsbaseret svineproduktion (SSI-1) 
Fase 3. 
 
Af Politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 (13. dec 2017) fremgår, at forligspar-
terne bl.a. ønskede forskning i svineproduktionen, der i økologiske eller frilandsbesætnin-
ger er medvirkende til et lavt smitteniveau. Forligsparterne ønskede desuden belysning af, 
hvilken betydning fravænningsalder, kuldstørrelse, fodersammensætning, hygiejne og al-
ternative staldsystemer har for MRSA-forekomsten samt forbruget af antibiotika og zink. 
 
 

 

2. Resumé: 
 
I dette studie har vi foretaget 3 besøg i 8 økologiske og 4 Frilandsgris® besætninger over 
en 1,5 års periode. Ved alle besøg lavede vi kliniske undersøgelser af 100-200 ca. otte uger 
gamle grise. Da økologiske grise fravænnes ved 7 uger og Frilandsgrise® ved 5 uger, havde 
de økologiske grise været fravænnet i 4-9 dage og Frilandsgrise® i 19-25 dage på undersø-
gelsesdagen. Alle besætninger på nær én anvendte medicinsk zink.  
 
Forbruget af antibiotika til smågrise i besætningerne var i gennemsnit 3,27 ADD*/100 dyr/ 
dag, hvilket er betydeligt lavere end gennemsnittet i konventionelle besætninger, som i 
samme periode (2020) lå på ca. 9,3 ADD/100 dyr pr dag.  
 
Vi så disse sygdomme/ problemer ved besøgene (angivet i faldende rækkefølge): Øresår 
(gns. 28,7%), diarré (gns. 21,8%), tynde (gns. 8,6%), utrivelige (gns. 3,3%), halebid (gns. 
1,9%), lyske-/navlebrok (gns. 1,4%), luftvejsproblemer (gns. 1,0%) og ledhævelse/ halthed 
(gns. 0,5%).  
 
Forekomsten af diarré i dette studie var markant lavere, end i et studie fra 2015 af kon-
ventionelle smågrise. Dengang fandt man, at 32% af smågrisene i 16 besætninger havde 
diarré. I samme studie fandt man, at 0,4% af de konventionelle smågrise var utrivelige, 
0,4% havde benlidelser og 1,6% havde lyske- eller navlebrok. Vi formoder, at den højere 
forekomst af utrivelige smågrise i velfærdsmærkede produktioner delvis kan forklares 
med, at de lever et mere ubeskyttet liv i dieperioden i faremarken 
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Vi undersøgte stierne for niveauet af potentielt diarréfremkaldende smitstoffer. Der viste 
sig generelt at være et højt niveau af smitstoffer i stierne. Den lavere forekomst af diarré 
sammenlignet med konventionelle besætninger forklares således ikke af et lavt smittetryk, 
men formentlig af en højere sygdomsrobusthed. 
 
Landmændene forklarede selv en lav forekomst af fravænningsdiarré og dermed et lavt 
antibiotikaforbrug med bl.a. sen fravænning, tykt og tørt halmleje, adgang til græs og jord, 
varme i gulvet efter fravænning, lettilgængeligt vand, fravænning udendørs og brug af vac-
ciner mod E.coli- og Lawsoniabetinget diarré. Desuden forklarede økologiske landmænd til 
dels et lavt forbrug af antibiotika med det faktum, at den økologiske lovgivning gjorde, at 
de undgik flokbehandlinger og nogle gange valgte at se tiden an og evt. gøre noget andet 
frem for straks at skride til antibiotikabehandling. De oplevede derved, at antibiotika ofte 
kunne undværes. 
 
Ved den statistiske analyse valgte vi at udelukke den ene besætning, der slet ikke an-
vendte medicinsk zink, da vi ved, zink har en effekt på forekomsten af diarré. Vi fandt kun 
en faktor med betydning for forekomsten af diarré, og det var produktionsformen. Der vi-
ste sig at være 2,4 gange højere odds for diarré hos Frilandsgrise® sammenlignet med øko-
logiske grise (tendens til statistisk betydning, p=0.07).  
 
Studiet viser, at konventionelle besætninger kan lade sig inspirere af de velfærdsmærkede 
besætningers lavere forekomst af diarré hos smågrise. Derfor bør de overveje at indføre 
senere fravænning, brug af grovfoder, tildeling af mere plads til grisene samt flere smågri-
sevacciner mod diarré.  At velfærdsmærkede besætninger, især økologiske, kan have et 
markant lavere forbrug af antibiotika og samtidigt have et lavt niveau er diarré bør være 
inspirerende for den fremtidige griseproduktion. 
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3. Oversigt over projektets samlede resultater: 
 
Brug af medicinsk zink var ekstremt udbredt i deltagerbesætningerne.  Kun én af 12 be-
sætninger i undersøgelsen (en økologisk) brugte slet ikke medicinsk zink i hele perioden.  
 
Sygdomsfund på grisene: 
 
Forekomsten af diarré i de 12 besætninger fremgår af Figur 1.  På tværs af besætninger og 
besøg havde 21,8% af grisene diarré. Det varierede fra 6% til 53% mellem besætningerne. 
Hhv. 19% af de økologiske og 29% af Frilandsgrisene® havde diarré. Besætning 2 (økolo-
gisk, brugte ikke medicinsk zink) og 12 (Frilandsgris®) skilte sig markant ud, ved at omtrent 
50% af grisene her havde diarré.  
 

 
 
Figur 1:  Boksplots af diarréforekomst hos grise ved 3 besøg i de enkelte besætninger. Besætning 1-8 er økologiske, be-
sætning 9-12 er Frilandsgris®. Besætning 2 brugte ikke medicinsk zink. Plots viser median. (fed streg) og gennemsnits- 
(diamant) forekomst af diarré i stierne Boksenes højde angiver nedre og øvre kvartil (50% af stierne har forekomst inden 
for boksen). Den lodrette streg viser, hvordan forekomsten varierer i de enkelte besætninger. Enkeltpunkterne viser stier 
med forekomst ved et besøg, som var ekstrem ift. forekomsten i besætningen. Stier, der var behandlet med antibiotika 
er ikke med i figuren. 
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Kliniske fund på grisene i de 12 besætninger er opsummeret i Tabel 1 
 
Tabel 1. Forekomst af kliniske fund på 8 uger gamle grise i 12 velfærdsmærkede besætninger. Tabellen viser gennemsnit-
lig samt mindste og højeste forekomst på tværs af besætningerne. 

 Forekomst (gns [min; max]) 

Øresår 28,7% [12%; 54%] 
Diarré 21,8% [6%; 53%] 
Tynde (BCS=1) 8,6% [4,8%; 19,1] 
Utrivelige (NotThriving=1) 3,3% [0,3%; 9,4%] 
Halebid 1,9% [0%; 5%] 
Lyske-/ navlebrok 1,4% [0%; 3%] 
Luftvejsproblemer (inkl otitis media) 1,0% [0%; 4%] 
Ledhævelse/ halthed 0,5% [0%; 2%] 

 
Diarréfremkaldende bakterier i stierne: 

E.coli (F4/F18) bakterier (bakterier, der er kendt for at forårsage fravænningsdiarré) var massivt 
tilstede i stierne hos de 8 uger gamle grise ved stort set alle besøg i alle besætninger. Det forholdt 
sig anderledes med Lawsonia og Brachyspira-bakterier (som i indendørs konventionelle besætnin-
ger typisk forårsager diarré senere i grisens liv end ved fravænning). Her var billedet meget varie-
ret. Tre af de tolv besætninger havde en høj forekomst ved alle tre besøg. 

Antibiotikaforbrug 

Det gennemsnitlige forbrug af antibiotika til smågrise i 2020 i de tolv besætninger var 3,27 ADD 
/100 dyr/dag. For økologiske besætninger var det 1 ADD/100 dyr pr dag og for Frilandsgris®- be-
sætninger var det 7,8 ADD/100 dyr/dag.  

Faktorer af betydning for diarréforekomst – beregninger 

Vi fandt kun en faktor med betydning for forekomsten af diarré: Produktionsformen.  Der viste sig 
at være 2,4 gange højere odds for diarré i besætninger med Frilandsgrise® sammenlignet med be-
sætninger med økologiske grise (tendens til statistisk betydning, p=0.07). Effekten af produktions-
form forsvandt helt (p=0,34)  da vi efterfølgende analyserede et datasæt, hvor besætningen, der 
ikke anvendte zink, var inkluderet.  

I to besætninger – en økologisk og en Frilandsgris®-besætning – havde vi mulighed for at se nær-
mere på effekten af at udelade medicinsk zink, da de ved et besøg havde undladt at bruge det i 
nogle stier. Der var i disse besætninger ingen forskel i diarréforekomst mellem stier med og uden 
brug af medicinsk zink.  
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Faktorer af betydning for diarréforekomst – resultater fra interview 

Overordnet set blev medicinsk zink nævnt af flest som et væsentligt tiltag for at undgå fravæn-
ningsdiarré.  

Mange landmænd fremhævede en senere fravænningsalder som en afgørende faktor ift. at undgå 
problemer med diarré.  Flere økologer eksperimenterede med fravænning så sent som ved 8-9 
ugers alderen (indgik ikke i dataindsamling) og oplevede god effekt af det. Tykt og tørt halmleje, 
blev nævnt som noget, der giver varme og tryghed og dermed påvirker grisenes robusthed posi-
tivt. Varme i gulvet i lejearealet og tildeling af ekstra og let tilgængeligt vand (evt. med elektrolyt-
ter) blev også fremhævet som forebyggende.   

Fravænning udendørs (som ikke er standard, men afprøves af nogle (indgik ikke i dataindsamling)) 
havde flere set virkelig god sundhedsmæssig effekt af. Man ræsonnerede, at grisenes optag af jord 
og græsvækst havde en gavnlig effekt på tarmsundheden.  

Vacciner mod diarré var meget udbredte og værdsatte. Besætningerne vaccinerede mod både 
E.coli (50% af besætninger) og Lawsonia (58% af besætninger). Fodring og foderets sammensæt-
ning herunder god kvalitet af ensilage var en anden parameter, der meget ofte blev nævnt.  

Vask med sæbe og desinfektion og optimeret smittebeskyttelse blev anset som væsentligt for at 
undgå diarré. En besætning havde saneret (tømt og desinficeret stald og indsat SPF-grise) med stor 
effekt på den generelle sygdomsforekomst, herunder forekomsten af fravænningsdiarré. 

Økologer med erfaring fra den konventionelle produktion fremhævede, at den økologiske lovgiv-
ning gjorde, at de undgik flokbehandlinger. Samtidigt motiverede lovgivningen dem til nogen 
gange at se tiden an og evt. gøre noget andet frem for straks at skride til antibiotikabehandling. De 
oplevede derved at antibiotika ofte kunne undværes. 

 

 

4. Diskussion og konklusion af resultaterne: 
 
Konventionelle besætninger, viste sig i et nogenlunde sammenligneligt studie fra 2015 at have di-
arré hos 32% af deres smågrise (Weber et al., Act Vet Scand, 2015). Grisene i det daværende stu-
die var mellem 10 og 66 dage fra fravænning, dvs. 6 til 13 uger gamle og blev undersøgt på en til-
fældig dag. I nærværende studie, hvor grisene var 8 uger gamle og 4 til 25 dage efter fravænning, 
så vi en markant lavere diarréforekomst på 21,8% i gennemsnit. Resultatet tyder på, at smågrisene 
i velfærdsmærkede besætninger har en bedre tarmsundhed end konventionelle smågrise. Der må 
således være nogle forhold, i disse besætninger, der understøtter en god tarmsundhed. Det er 
værd at understrege, at resultaterne ikke tyder på en lav forekomst af smitte i de velfærdsmær-
kede besætninger, men nærmere indikerer, at grisene har en højere robusthed mod tarmsyg-
domme.  
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Forbruget af antibiotika til smågrise i de undersøgte besætninger var ifølge data fra VetStat             
(https://vetstat.fvst.dk/) højere end det gennemsnitlige antibiotika-forbrug i de to produktionsfor-
mer (se studiets Fase-1). Da antibiotikabehandlede grise ikke indgik i dataanalysen, anser vi ikke 
dette for at påvirke studiets konklusioner. Både økologiske besætninger og Frilandsgris® besætnin-
ger i studiet havde et lavere forbrug af antibiotika end landsgennemsnittet på ca. 9,3 ADD/100 
dyr/dag. 

Grisene i begge de undersøgte produktionsformer har adgang til græs og jord i dieperioden og ad-
gang til grovfoder i hele vækstperioden. Optag af disse emner påvirker formentlig mikrofloraen og 
pH i mave-tarmkanalen i en gunstig retning. Den gode adgang til motion i disse systemer kan må-
ske også have en positiv indvirkning.  

Studiet viste en tendens til, at den økologiske produktionsform virkede som beskyttende faktor 
mod diarré hos otte uger gamle grise. Økologiske besætninger har lovkrav om senere fravænning 
og mere plads i stierne end Frilandsgris®-besætningerne, og begge forhold kan formentlig have 
indflydelse på diarréforekomsten.  Studiedesignet gør, at der er nogle forbehold omkring tolknin-
gen af resultaterne. Otte uger gamle Frilandsgrise® er ude af den tilladte zink-periode og har typisk 
oplevet to foderskift. Begge dele kan måske forårsage en højere forekomst af diarré. Til gengæld 
er de otte uger gamle økologiske grise i en sårbar periode lige efter indtagelse fra faremarken og 
adskillelse fra soen. Dette kan i teorien øge deres sårbarhed for diarré. For at kunne vurdere be-
tydningen af brugen af medicinsk zink på grisenes robusthed og evt. forskelle mellem produktions-
formerne, skulle der have været flere besætninger, fra begge produktionsformer, som ikke an-
vendte medicinsk zink.  

I lyset af det kommende forbud mod medicinsk zink er det bekymrende, at mange landmænd an-
gav tildeling af medicinsk zink som en væsentlig årsag til, at de ikke havde problemer med fravæn-
ningsdiarré.  Den høje forekomst af diarré i den eneste besætning i studiet, som ikke anvendte me-
dicinsk zink, understøtter betydningen af medicinsk zink. I de to besætninger, hvor vi på et mindre 
antal stier havde mulighed for at sammenligne diarréforekomsten i stier med og uden brug af me-
dicinsk zink, så det imidlertid ikke ud til, at zinken påvirkede diarréforekomsten. Desværre var der i 
hele datasættet for få stier, der ikke havde fået medicinsk zink, til at vi kunne medtage zink-tilde-
ling i den overordnede analyse. Derfor kan vi ikke konkludere på betydningen af medicinsk zink i 
de velfærdsmærkede produktioner.  

Flere landmænd udpegede vacciner som en væsentlig årsag til lav forekomst af diarré. Totalt set 
blev der i 2021 vaccineret ca. 4% af danske smågrise mod E.coli og ca. 17% mod Lawsonia.  I un-
dersøgelsen så vi en markant større udbredelse af vacciner mod diarré i de velfærdsmærkede be-
sætninger. Det er ikke muligt at adskille eventuelle vaccineeffekter fra øvrige effekter i vores data, 
men den udbredte brug af vacciner kunne være en af forklaringerne bag en lavere forekomst af 
diarré i disse besætninger sammenlignet med de konventionelle. 

I det nævnte studie fra 2015 af konventionelle grise fandt man, at 0,4% var utrivelige, 0,4% havde 
benlidelser og 1,6% havde lyske- eller navlebrok. I nærværende studie var der flere utrivelige grise 
(3,3%) men en sammenlignelig forekomst af benlidelser og brok. Årsagen til højere forekomst af 
utrivelighed hos smågrise i velfærdsmærkede produktioner er formentlig, at de lever et mere ube-
skyttet liv i faremarken. Desuden er grise med behov for særbehandling sværere at opdage og 
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også sværere at indfange i et udendørs system. Da undersøgelserne blev foretaget ganske kort tid 
efter indtagning fra faremarken, vil de utrivelighedstegn, vi så, typisk afspejle sygdom eller reduce-
ret fødeoptag i faremarken, særligt hos de økologiske grise.  

 

4a. Perspektivering: 
 
Flere resultater fra dette projekt kan bruges som inspiration i den konventionelle produktion.   

Landmændenes refleksioner over, hvordan den restriktive økologiske lovgivning omkring brug af 
antibiotika har påvirket deres tilgang til behandling, er interessant og viser, at restriktioner kan 
være konstruktive, hvis man skal tillægge sig nye vaner.  

Den lave forekomst af diarré sammenlignet med konventionelle besætninger tyder på, at forhol-
dene i disse besætninger, så som senere fravænning, mere plads, tildeling af grovfoder samt ud-
bredt brug af diarrévacciner, er gavnlige for grises robusthed. Sidstnævnte tre tiltag kan umiddel-
bart implementeres i den konventionelle produktion.  

En markant stigning i fravænningsalderen er nok ikke realistisk på kort sigt, da farestalde med tra-
ditionelle kassestier ikke kan rumme de større grise. I fremtidigt design af stier til løsgående fa-
rende søer bør man til gengæld indtænke mulighed for en markant senere fravænning end de nu-
værende 3-4 uger.  

At velfærdsmærkede besætninger, især økologiske, kan have et markant lavere forbrug af antibio-
tika og samtidigt have et lavt niveau er diarré er inspirerende for den fremtidige griseproduktion. 

 

  

 
 

5. Beskrivelse af projektets formål og hypoteser: 
 
Fase 3: Forekomst af diarré og anden klinisk sygdom: 

- At undersøge forekomsten af og faktorer af betydning for diarré og anden klinisk 
sygdom i velfærdsmærkede besætninger 

- At undersøge hvilke midler de velfærdsmærkede besætninger tager i brug for at 
undgå diarré 
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6. Beskrivelse af projektets materialer og metoder: 
 
Studiet var baseret på 3 gentagne besøg i 8 økologiske og 4 Frilandsgris® besætninger i pe-
rioden august 2019 til marts 2021. Ved alle besøg lavede vi kliniske undersøgelser af 100-
200 ca. 8 uger gamle grise. Da økologiske grise fravænnes ved 7 uger og Frilandsgrise® ved 
5 uger, havde de økologiske grise været fravænnet i 4-9 dage og Frilandsgrise® i 19-25 
dage på undersøgelsesdagen.  Medicinsk zink må anvendes i perioden indtil 14 dage efter 
fravænning, så de økologiske grise i studiet var under behandling (i fald de fik medicinsk 
zink) mens Frilandsgrisene® var ude af den tilladte behandlingsperiode. 
 
I alt blev ca. 4800 grise undersøgt. De kliniske undersøgelser omfattede diarré (rektalt og 
visuelt), dårligt huld (tynde grise), utrivelighed, halebid, øresår, ledhævelse og/eller halt-
hed, lyske- og navlebrok samt luftvejsproblemer. 
 
Fordi der var halvt så mange Frilandsgris® besætninger som økologiske, undersøgte vi i 
disse besætninger 200 grise frem for 100 grise pr besøg. Af tidsmæssige årsager var det 
ikke muligt at lave en diarrébedømmelse i rektum på mere end 100 grise pr besøg, så ca. 
halvdelen af grisene i disse besætninger blev kun bedømt visuelt. Data viste efterfølgende, 
at en ren visuel bedømmelse ville overse en del diarrétilfælde. I situationer, hvor vi alene 
har foretaget visuel bedømmelse, har vi derfor beregnet grisens diarré-status ud fra en 
model baseret på data fra de grise, som blev undersøgt både rektalt og visuelt.  Modellen 
sikrede at diarré-forekomsten blandt disse grise var i tråd med forekomsten blandt de øv-
rige grise fra besætningen.    
 
Ved besøgene blev der også lavet interviews med landmænd, opmåling af opstaldningsfor-
hold og registrering af medicinforbrug. Vi udtrak efterfølgende data fra VetStat                    
(https://vetstat.fvst.dk/) omkring antibiotika-forbrug til smågrise gennem hele 2020 (12 
mdrs. løbende gennemsnit).  
 
Ved databehandlingen undersøgte vi indledningsvist hvilke faktorer, der havde en så bety-
delig variation mellem stierne, at det var relevant at vurdere en eventuel effekt på diarré-
forekomsten.  Vi kom frem til, at følgende faktorer var relevante: Produktionsform (Fri-
landsgris® eller økologisk), belægningsgrad, antal dyr pr sti, døgnets temperaturudsving 
(maksimum temperatur minus minimum temperatur målt på nærmeste meteorologiske 
station), tilgængelighed til vand, tilgængelighed til foder, råprotein-indhold i foderet samt 
om der var vask af stien inden indsættelse af dyr.  
 
De faktorer, der enkeltvis (logistisk regression med én systematisk faktor og tilfældig ef-
fekt af sti i besøg i besætning) så ud til måske at kunne have effekt på forekomsten af di-
arré (p<0,25), blev testet i en samlet model (logistisk regression med flere systematiske 
faktorer og tilfældig effekt af sti indlejret i besøg indlejret i besætning). Fordi besætning 2 
skilte sig så markant ud ved ikke at bruge medicinsk zink, kørte vi analysen uden denne be-
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sætning. I tre andre besætninger (en økologisk og to Frilandsgris®-besætninger) havde in-
gen eller nogle af stierne ikke fået medicinsk zink ved besøg 3. Disse besætninger blev bi-
beholdt i analysen. Zink-effekten hos disse blev håndteret indirekte i den statistiske model 
som en del af den tilfældige sti-effekt.  
 
De to besætninger, der ved samme besøg havde stier både med og uden brug af medi-
cinsk zink, er også analyseret særskilt for at undersøge, om der var forskel på diarréfore-
komsten i stier med og uden brug af medicinsk zink. Her brugte vi en logistisk regression 
med brug af medicinsk zink som systematisk faktor og tilfældig effekt af besætning. 
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