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Forklæde til afrapportering af forskningsprojekter under veterinær-
forlig III 
 
Note: Afrapporteringen af projektet skal foregå i et lægmandssprog, da teksten skal kunne forstås af 
personer uden forudgående kendskab til området. 
 

1. Projekttitel (Titlen på projektet og forligstema skrives): AU6. Fase 2. Reduktion af fra-
vænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust ge-
notype. Case beskrivelse og fremtidsscenarier. 
 
I Politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 ønskede man iværksat forskning og de-
monstrationsprojekter vedrørende opdræt af svin ved reduceret anvendelse af antibiotika, 
minimering af flokmedicinering (...) samt demonstrationsprojekter (til at) belyse, hvilken 
betydning fravænningsalder (…) og alternative staldsystemer har for forbruget af antibio-
tika og zink. 
 

 

2. Resumé (max 500 ord) (Kort resumé af projektets formål, resultater og konklusion):   
 
I dette projekt har vi demonstrereret et alternativt opstaldningssystem, hvor grisene går i 
samme sti fra fødsel til slagt, ikke tildeles medicinsk zink og aldrig flokmedicineres med an-
tibiotika.   
 
Systemet består af farestier til løsgående søer, hvor søerne flyttes ud, når grisene er fem 
uger gamle. Grisene bliver i farestien helt til slagtetidspunktet og udsættes således ikke for 
nye omgivelser eller nye stifæller gennem opvæksten. Management i besætningen adskil-
ler sig fra de fleste andre med et generelt princip om ikke at flytte grise mellem stier efter 
2. levedøgn. Der produceres Antonius grise, hvilket giver grisene ca. 30 % mere plads end 
lovgivningen kræver og kræver at grisene ikke halekuperes.  
 
Besætningen har over en femårig periode haft et antibiotika-forbrug til smågrise (7-30 kg) 
på ca. 20% af landsgennemsnittets. I projektperioden, hvor vi fulgte 3 hold (1797 levende-
fødte grise i 120 stier), blev kun 1,6% af smågrisene i holdene og ingen slagtesvin behand-
let for diarré.  
 
I forhold til landsgennemsnittet, var dødeligheden i systemet højere i diegivningsperioden, 
og på niveau med i smågrise- og slagtesvineperioden. Dødeligheden i diegivningsperioden 



 

er på niveau med, hvad der generelt findes for systemer med løse farende søer. Tilvæk-
sten hos smågrisene var 472 g/dag og for slagtesvinene 1133 g/dag. Det er for slagtesvine-
perioden bedre end landsgennemsnittet.  
 
Demonstrationen viser, at med et mål om lavt forbrug af antibiotika uden brug af medi-
cinsk zink, er det værd at fokusere på alternative staldsystemer, der holder grisene i 
kendte omgivelser med kendte stifæller. Alternative staldsystemer bør videreudvikles med 
fokus på optimal stistørrelse og optimale solinjer for at forebygge pattegrisedødelighed 
hos løsgående søer og halebid hos grise med intakte haler.  
 

3. Oversigt over projektets samlede resultater (Teksten kan med fordel suppleres af illu-
stration, f.eks. grafer eller diagrammer):   
 
Systemet 
Systemet er indrettet som fem separate stalde med Alt-ind-Alt-ud produktion, hvor gri-
sene går i samme sti fra Fødsel-Til-Slagt (FTS). Systemet blev startet op i 2006. I 2015 blev 
det udvidet til at omfatte 100% af besætningens 280 Danavl søer.  

Grisene fravænnes ved 5 uger. Ved fravænning fjernes søerne fra stierne, mens grisene 
forbliver og dermed fravænnes i en kendt sti med kendte stifæller. Besætningen har et 
grundprincip om at minimere flytning af grise og begrænser principielt flytninger til at fo-
regå inden for de to første levedøgn.  

Stierne på 7,5 m2 er ikke store nok til at rumme alle grise til slagt og da nogle grise ikke er 
store nok til at blive slagtet med resten af holdet, flyttes ca. 20% af grisene til en traditio-
nel slagtesvinestald og færdigfedes der.  

Der produceres Antonius-grise, hvor kravene bl.a. er, at søer skal være løsgående i diegiv-
ningsperioden og at halerne ikke må kuperes. Der gives ingen medicinsk zink i foderet og 
der bruges ingen foder- eller vandmedicinering med antibiotika. Fotos viser FTS-system i 
die-, smågrise- og slagtesvineperiode. 



 

Management og produktivitet: 
 
I de tre FTS-hold, vi fulgte, var der i alt 1797 levendefødte grise i 120 stier. Tabel 1 opsum-
merer resultater fra de tre FTS-hold baseret på alle grise i holdene (øremærkede og ikke-
øremærkede). Til sammenligning vises data for landsgennemsnittet. Bemærk dødelighed i 
dieperioden med løse søer. Den er højere end landsgennemsnittet, men på niveau med 
hvad der findes for systemer med løsefarende søer. 
 
Tabel 1. Produktionsparametre fra de tre fulgte FTS-hold. Til sammenligning data for landsgennemsnittet. 

 Gennemsnit for de  tre FTS hold Landsgennemsnit 2020* 
Antal levendefødte/kuld  (gns ) 18 

 
17,7 

Antal dødfødte/kuld a (gns ) 1,9 
 

1,9 

Dødelighed pattegrise  20,3% af levendefødte 
 

14,9% af levendefødte 
 

Antal fravænnede pr so  
(gns ) 

13,8  15,07 

Dødelighed smågrise (fravænning til 30 kg) 1% 3,6% 

Dødelighed slagtesvin (30 kg til slagt)  4,9% 3,4% (døde og kasse-
rede) 

*: Tal fra: https://svineproduktion.dk/Publikationer/Kilder/Notater/2021/2115. Bemærk, at langt størstedelen af disse 
besætninger fravænner ved 4 uger og bruger medicinsk zink.  

 
Konceptet med at undgå flytninger af grise mellem stierne blev i nogle tilfælde udfordret. I 
alt blev der mellem stierne flyttet 1,9% af grisene i dieperioden, 3,2% i smågriseperioden 
og 4,8% af grisene i slagtesvineperioden.  Årsagen til flytningerne var primært, at der 
skulle frigøres stier til isolering af grise med halebid. 
 

https://svineproduktion.dk/Publikationer/Kilder/Notater/2021/2115


 

Der blev undervejs taget grise ud af stierne (solgt eller flyttet til traditionel slagtesvine-
stald), for gennem hele opvæksten at overholde pladskravene for Antonius produktion. 
Antallet af grise pr sti ved 30 kg var gennemsnitligt 11,8 (min: 2, max: 15) og ved vores sid-
ste besøg omkring slagtetidspunktet gennemsnitligt 8,4 grise (min: 2, max: 13).  
 
Grisene blev fodres restriktivt og med en stor andel byg ved fravænning. 
 
Den gennemsnitlige tilvækst for grisene i hhv. die-, smågrise- og slagtesvineperiode var 
205g, 472g og 1133g.  Landsgennemsnittet var i 2020 på 461g i smågriseperioden og 1026 
g i slagtesvineperioden.  Der findes ikke tal for landsgennemsnittet i dieperioden. I et 
forskningsprojekt i tre besætninger har vi set en gennemsnitlig tilvækst på 236 g per dag 
for grise fravænnet ved 5 uger, hvor der i modsætning til FTS-systemet ikke var begræns-
ninger for flytninger af grise.  
 
Medicinforbrug: 
 
I de tre FTS-hold blev der brugt injektionsbehandlinger med antibiotika mod diarré, hale-
bid og ledbetændelse. Andelen af behandlede grise for hver diagnose i forskellige vækst-
perioder ses i Tabel 2. 
 

Tabel 2. Andel behandlede grise i de tre vækstperioder på tværs af tre FTS-hold.  
Dieperiode Smågriseperiode Slagtesvineperiode 

Diarré 5,1% 1,6% 0% 

Ledbetændelse 10,8% 2,6% 2,5% 

Halebid 0% 2,3% 3,1% 

 
Det fremgår af tabellen, at diarrébehandlinger var sjældne.   
 
Udtræk fra Vetstat for en 5-års periode (2017 til 2021) viste, at besætningens antibiotika-
forbrug (målt i ADD/100dyr/dag) lå på hhv. ca. 62%, 22% og 55% af landsgennemsnittets, 
til søer, smågrise og slagtesvin.  
 
Forekomst af halebid: 
Slagtedata fra hele 2021 viste, at 1,1% af grisene (samme andel direkte fra FTS-systemet 
som via rest-slagtesvinestalden) havde bemærkninger om halebid. Økologiske og Frilands-
gris®-systemer, der heller ikke tillader halekupering, har gennemsnitligt ca. 2,5% bemærk-
ninger for halebid.  
  
 



 

4. Diskussion og konklusion af resultaterne (Kort diskussion af, hvordan resultaterne kan 
bidrage til formålet, når de anvendes i praksis): 
 
Casen demonstrerer, at grise i et FTS-system kan fravænnes uden medicinsk zink med god 
daglig tilvækst og dødelighed på niveau med landsgennemsnittet og samtidigt have et an-
tibiotika-forbrug på ca. 20% af landsgennemsnittet.  

Meget få grise i systemet blev behandlet for diarré og demonstrationen antyder, at diarré-
problemer efter fravænning kan mindskes ved brug af et FTS-system. Resultatet er i over-
ensstemmelse med resultaterne fra projektets Del 1, hvor en lavere andel af stierne blev 
behandlet for diarré når kuldet forblev i farestien ved fravænning. Det skal dog bemærkes, 
at fodringen i FTS-systemet var meget restriktiv efter fravænning og at vi her ikke kan ad-
skille effekt af system og fodring. 

Casen demonstrerer en høj dødelighed i diegivningsperioden i et system med løsgående 
søer, som føder store kuld.  Den højere dødelighed svarer til hvad SEGES har fundet for sy-
stemer med løsefarende søer sammenlignet med faring i kassestier. Det er en kendt ud-
fordring, da søerne ikke er forhindret i at lægge sig på grisene, men kan bevæge sig frit 
rundt i stien.  

Halebid var et relativt stort problem i de fulgte FTS hold. Udover velfærdsmæssige proble-
mer, resulterede det i, at princippet om at undgå flytning blev udfordret, og at der var be-
hov for antibiotikabehandlinger. Vurderet på slagteribemærkninger, var halebidsproble-
met mindre i FTS-systemet end i gennemsnitlige økologiske og Frilandsgris® besætninger, 
hvilket kunne indikere en gavnlig effekt af små, velkendte stier og opvækst med kendte 
stifæller. 

4a. Perspektivering (Kort diskussion af, hvad resultaterne kan bidrage til i fremtiden): 
 
Demonstrationen er inspirerende i forhold til design af et fremtidigt staldsystem med lavt 
antibiotikaforbrug, høj dyrevelfærd og god produktivitet. I dieperioden var tilvæksten til-
syneladende ringere end hvis kuldene havde være mere størrelsesudlignet, men det er 
formentlig en pris, der er værd at betale for et lavt antibiotikaforbrug, så længe produkti-
viteten senere i vækstperioden er god. 
 
I en sti på 7,5 m2 er der kun plads til ca. 8 grise til slagt, så man bør for fremtiden indtænke 
større stier eller overveje brug af mindre produktive so-linjer. So-linjer, der føder færre 
men større grise har sandsynligvis en fordel i diegivningsperioden under løsgående for-
hold, da større grise er mere vitale og dermed hurtigere kan søge væk og undgå at blive 
klemt af soen.  
 



 

 

Problemer med halebid hos grise med hele haler er ikke løst ved at grisene får lov at gå 
med kendte stifæller hele livet, men det tyder på, at de er mindre end i andre systemer 
med hele haler.  I designet af et fremtidigt system skal forebyggelse af halebid prioriteres 
højt, fx ved tildeling af mere plads og mere og varieret rodemateriale.  
 
 

5. Beskrivelse af projektets formål og hypoteser (Kort beskrivelse):  
 
Formålet var at demonstrere effekten af opdræt af grise i samme sti fra fødsel til slagt i en 
eksisterende besætning. Fokus var på tilvækst, dødelighed og antibiotikaforbrug. 
 

6. Beskrivelse af projektets materialer og metoder (Kort beskrivelse): 
Vi præsenterer data fra en besætning, der siden 2006 har arbejdet med opdræt af grise i 
samme sti fra fødsel til slagt. Data bygger dels på Vetstat-udtræk over fem år og dels på 
gentagne besøg i besætningen over en halvårs periode. Desuden udtrak vi slagtedata ved-
rørende bemærkninger om halebid for året 2021. 
 
Besætningsbesøgene blev gennemført i perioden november 2020 til juni 2021 og omfat-
tede tre hold af Fødsel-Til-Slagt (FTS) grise. I hvert hold øremærkede vi 100 tilfældigt ud-
valgte grise på dag 4 efter fødsel. Disse grise blev vejet fire gange i løbet af opvæksten. Vi 
vejede grisene ved øremærkning (ca. 4 dage gamle), ved fravænning (ca. 30 dage gamle), 
ved udgang af den traditionelle smågriseperiode (ca. 70 dage gamle) samt omkring slagte-
tidspunktet (ca. 130 dage gamle).   
 
Ved hvert besøg optalte vi alle grise i stalden, noterede eventuelle flytninger, der havde 
været foretaget mellem stierne (personalet noterede på daglig basis) og optalte den for-
brugte medicin og de diagnoser, medicinen var anvendt til.  
 
Vi sammenlignede forekomsten af halebid med forekomsten i andre produktionsformer, 
hvor grisene ikke er kuperede (økologi og friland), ved hjælp af slagtedata. Vi havde valide 
data til sammenligning fra årene 2013 til 2015.  
 
Vi demonstrerede FTS-systemets effekt på tilvækst og dødelighed ved at sammenligne 
med dels landsgennemsnittet (Svineproduktion.dk – tal fra 2020) og dels data fra et igang-
værende forskningsprojekt (AU-3) i tre besætninger. I sidstnævnte tilfælde, brugte vi data 



 
7. Projektstart og afslutning (Tidspunkt for påbegyndelse af projektet under forligsperio-
den og tidspunkt for afslutning):   
Projektet blev igangsat januar 2020 og afsluttes 31. december 2022. 

 
8. Kontaktperson på projektet (Titel, navn, adresse, tlf., e-mail):  
Forsker Hanne Kongsted, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, 93508454, hanne.kong-
sted@anis.au.dk og 
Professor Lene Juul Pedersen, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, 51162822, lene.juulpeder-
sen@anis.au.dk  
 

 
9. Offentliggørelse (Tidspunkt for, hvornår projektets resultater er offentliggjort, eller tids-
punkt for planlagt offentliggørelse):  
 
 

 

fra grise fravænnet ved 5 uger uden brug af medicinsk zink, hvor flytning i dieperioden var 
foretaget efter besætningernes normale rutiner.  
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