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Forklæde til afrapportering af forskningsprojekter under Veterinærforlig III 
 
 

1. Projekttitel   

AU3: Managementstrategier til høj fravænningsvægt og lavt antibiotikaforbrug. 

Forligstema: Der blev i Veterinærforlig III ønsket forskning i betydningen af fravænningsalder, 
fravænningsvægt og kuldstørrelse for antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion. Formålet 
med dette studie var at reducere antibiotikabehovet hos smågrise ved at øge deres vægt og 
robusthed ved fravænning. 

 

2. Resumé  
Rundt regnet en tredjedel af den antibiotika, der bruges i dansk husdyrproduktion, anvendes til 
grise efter fravænning og indtil de vejer ca. 30 kg. Derfor er det et vigtigt spørgsmål, om ændring 
af management forud for fravænning kan reducere risikoen for sygdom og antibiotikabehandling 
efter fravænning.  Formålet med dette studie var at reducere antibiotikabehovet hos smågrise ved 
at øge deres vægt og robusthed ved fravænning. Studiet blev gennemført som et 2 X 2 faktor for-
søg inden for besætning i tre kommercielle konventionelle sobesætninger. De to faktorer var: 

 Kuldstyringsstrategi: Kuld uden mulighed for at flytte grise (BIO) vs. Kuld med mulighed for 
at flytte grise (CF) 

 Fravænningsalder: 4 vs. 5 ugers fravænning  
 
Søer føder typisk flere grise end de har funktionelle patter og derfor flere grise end de selv kan 
passe. Derfor er der behov for at flytte overskydende grise væk fra soen umiddelbart efter fødsel 
sådan, at søerne hver især kun ligger med så mange grise, som de kan passe. I begge kuldstyrings-
strategier var det tilladt at flytte overskydende grise ved fødsel væk fra soen, men derefter måtte 
der hverken flyttes grise til eller fra BIO-kuld. I CF-kuld blev forsøgsværten bedt om at følge sin 
normale praksis for flytning af pattegrise gennem hele diegivningsperioden.  
 
Studiet blev gennemført i 2019-21 i tre konventionelle sobesætninger med henholdsvis 700, 1100 
og 1300 årssøer. I forsøget indgik ca. 250 kuld, som ved fravænning blev flyttet til traditionelle to-
klimastalde. I alt indgik ca. 3100 grise i studiet.  Resultaterne viste, at der udover flytning af over-
skydende grise ved fødsel, blev flyttet grise i ca. 30 % af CF-kuldene. Der blev i de tre besætninger 
flyttet grise i henholdsvis 59, 17 og 8 % af CF-kuldene. I de tre besætninger var grisenes fravæn-
ningsalder i gennemsnit 24, 25 og 28 dage for 4 ugers holdene og 31, 32 og 35 dage i gennemsnit 
for 5 ugers holdene.  
 
Før fravænning fandt vi, at der var større risiko for antibiotikabehandling i CF-kuld sammenlignet 
med BIO-kuld, og at der var en tendens til flere skader på pattegrise i CF-kuld.  I klimastalden un-
dersøgte vi forekomsten af diarré hhv. en og fem uger efter fravænning. Vi fandt ingen forskel 
mellem grise fra de to kuldstyringsstrategier, men en uge efter fravænning havde grise fravænnet 
ved fem uger mere diarré end grise fravænnet ved fire uger. En undersøgelse af forskelle i fore-
komsten af diarréklatter i stien en uge efter fravænning gav samme resultat. Der var signifikant 
flere grise fra BIO-kuld, der fuldførte forsøget end grise fra CF-kuld. Der var således en højere risiko 
for død og flytning til sygesti i klimastalden hos grise fra CF-kuld end hos grise fra BIO-kuld. Grise, 
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der blev fravænnet ved fem uger, voksede ca. 100 gram mere per dag i de første fem uger efter 
fravænning sammenlignet med grise, der blev fravænnet ved fire uger. Vi fandt ingen virkning af 
kuldstyringsstrategi på daglig tilvækst, og ikke nogen virkning af hverken kuldstyringsstrategi eller 
fravænningsalder på antibiotikaforbruget i de første fem uger efter fravænning. 

3. Oversigt over projektets samlede resultater  
 

Resultater fra farestalden 
I CF-kuldene blev der, efter den indledende flytning af overskydende grise, foretaget flytninger i 
ca. 30% af kuldende. Det vil sige at kuldene enten blev tildelt en ny so, blev blandet med ikke-kuld-
søskende eller begge dele. Odds (målt ved Odds Ratio (OR)) for, at et kuld blev antibiotikabehand-
let i dieperioden, var 1,58 gange højere for CF-kuld sammenlignet med BIO-kuld (P = 0,0002). På 
tværs af eksperimentelle grupper blev 61 % af antibiotikabehandlingerne givet for benlidelser. I 
CF-kuld var 16-21 % af antibiotikabehandlingerne givet mod diarré, hvorimod det i BIO-kuld var 
tilfældet for 0-1 %. I CF-kuld var oddsene for forknæsår 1,40 gange højere sammenlignet med BIO-
kuld (P = 0,005). Der var en tendens til en højere forekomst af ansigtssår (P = 0,095) og klinisk syg-
dom (P = 0,059) ved fravænning i CF-kuld sammenlignet med BIO-kuld. Der var ingen forskel i gen-
nemsnitlig daglig tilvækst og dødelighed fra fødsel til fravænning mellem CF- og BIO-kuld.  
 
Resultater fra klimastalden: 
I klimastaldene undersøgte vi forekomsten af diarré en og fem uger efter fravænning.  I de statisti-
ske analyser indgik belægningsgraden som ko-variabel. Vi fandt ingen forskel mellem grise fra CF- 
og BIO-kuld, men en uge efter fravænning havde grise, fravænnet ved 5 uger, mere diarré end 
grise fravænnet ved 4 uger (OR=1.28; P=0,01). En lav fravænningsvægt gav lavere sandsynlighed 
for diarré (OR=0,49; P=0,03). En undersøgelse af forekomsten af diarréklatter i stien en uge efter 
fravænning gav samme resultat. Her var der 1,12 flere diarreklatter i stien hos grise fravænnet ved 
5 uger sammenlignet med grise fravænnet ved 4 uger (P=0,03).   
 
En Chi2-test viste at fuldførelse af forsøg ikke var uafhængig af kuldstyringsstrategi (P= 0.049). I de 
kuld, hvor grise kunne flyttes (CF-kuld), var der en højere risiko for død og flytning til sygesti end i 
BIO-kuld.  
 
Tabel 1: Flytninger til sygesti og dødelighed for de to kuldstyringsstrategier (CF og BIO) 
 

 Total Besætning 1 Besætning 2 Besætning 3 

 CF BIO CF BIO CF BIO CF BIO 

Flyttet til sygesti (%) 38,1 30,7 54,4 44,8 26,2 17,6 33,3 38,2 

Død (%) 19,4 13,2 3,5 0 24,6 19,6 33,3 14,7 

 
Der var en signifikant virkning af fravænningsalder på daglig tilvækst i de første fem uger efter fra-
vænning. Vi fandt, at grise, der blev fravænnet ved fem uger, voksede 108 gram mere per dag 
sammenlignet med grise, der blev fravænnet ved fire uger (P<0,0001). Vi fandt ingen forskel mel-
lem CF- og BIO-kuld på daglig tilvækst. 
 
Antibiotikaforbruget til forsøgsgrise i de første fem uger efter fravænning blev skønnet til at være 
henholdsvis 4 %, 0 % og 90 % af landsgennemsnittet for fravænningsgrise i besætning 1, 2 og 3.  
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Vi fandt ingen virkning af kuldstyringsstrategi eller fravænningsalder på antibiotikaforbruget i de 
første fem uger efter fravænning 

4. Diskussion og konklusion af resultaterne  
Ved at undgå at forstyrre kuld og ved at mindske smittespredningen mellem kuld, forventede vi, at 
få større, mere robuste og mindre syge grise end aktuel praksis, hvor der typisk flyttes grise mel-
lem kuld. Vores resultater fra diegivningsperioden tyder på, at uforstyrrede kuld faktisk var mere 
robuste med færre syge grise og et lavere antibiotikaforbrug. Efter fravænning fandt vi, at grise fra 
uforstyrrede kuld (BIO-kuld) havde en mindre risiko for at dø og for at blive flyttet til sygesti. Vi 
fandt dog ikke et lavere antibiotikaforbrug eller mindre diarré hos BIO-kuld end hos CF-kuld efter 
fravænning. 
  
Vi havde forventet, at fem ugers fravænning i stedet for fire uger ville give større og mere robuste 
grise efter fravænning, og derved færre grise med diarre og behov for antibiotikabehandling. Vi 
fandt at grise fravænnet ved fem uger i gennemsnit voksede 108 gram mere per dag end grise, der 
blev fravænnet ved fire uger. Det betyder at grise fravænnet ved fem uger i gennemsnit var yngre 
ved 30 kg end grise, der var fravænnet ved 4 uger.  Vi var overraskede over at finde, at grise fra-
vænnet ved 5 uger havde mere diarré 1 uge efter fravænning end grise fravænnet ved 4 uger, og 
at en lav fravænningsvægt mindskede sandsynligheden for diarré. Niveauet af antibiotikabehand-
ling af fravænnede grise var meget lavt i to af de tre besætninger. Det er på den baggrund ikke så 
overraskende, at vi ikke kunne finde nogen virkning af de to forsøgsfaktorer (fravænningsalder og 
kuldstyringsstrategi) på antibiotikaforbruget.  
 
Vi fandt relativt store forskelle mellem de tre besætninger, og vi ville have haft fordele ved at have 
flere besætninger med i studiet. To af de tre besætninger anvendte kun i begrænset grad mulighe-
den for at flytte grise, medens den tredje besætning have et lavt niveau af diarré i klimastalden. Vi 
havde svært ved at finde sobesætninger, som ville være med i projektet. Mange producenter afvi-
ste at deltage, fordi de havde svært ved at praktisere fem ugers fravænning ligesom manglende 
mulighed for af flytte grise i farestalden stiller relativt store krav til plads. 

4a. Perspektivering  
Projektet er gennemført med et faktordesign under produktionsforhold i tre større danske sobe-
sætninger. Produktionsforhold og management i besætninger er kun ændret i forhold til de to fak-
torer, der blev undersøgt. Projektets resultater er således realistiske i forhold til aktuel praksis i ek-
sisterende sobesætninger.  
 
Vores resultater peger på, at grise, der bliver hos deres mor i dieperioden er mindre syge før fra-
vænning, og har mindre risiko for at dø efter fravænning, og at grise, der fravænnes ved fem uger 
har en markant højere tilvækst efter fravænning. Der er således nogle produktionsvirkninger som 
gør det interessant for sobesætninger at begrænse flytning af grise og at fravænne senere end ved 
fire uger. Der er behov for at analysere resultaternes konsekvenser for produktion og økonomi un-
der forskellige forudsætninger. Vi kunne ikke finde sammenhænge mellem de undersøgte strate-
gier og anvendelsen af antibiotika efter fravænning. De overraskende sammenhænge mellem fra-
vænningsvægt og diarréforekomst bør undersøges nærmere. 
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5. Beskrivelse af projektets formål og hypoteser 
Formålet med dette studie var at reducere antibiotikabehovet hos smågrise ved at øge deres vægt 
og robusthed ved fravænning. Vi undersøgte om etablering af kuld uden sammenblanding og en 
forøget fravænningsalder kunne reducere antibiotikabehovet hos smågrise. Studiet havde føl-
gende hypoteser: 

 Kuld, hvor grise bliver hos deres mor giver større og mindre syge pattegrise. 

 Kuld, hvor grise bliver hos deres mor giver større og mere robuste grise ved fravænning, som 
derved bliver mindre syge og antibiotikabehandles mindre efter fravænning. 

 Fravænning ved 5 uger i stedet for ved 4 uger giver større og mere robuste grise ved fravæn-
ning, som derved bliver mindre syge, behandles mindre og vokser bedre efter fravænning. 

6. Beskrivelse af projektets materialer og metoder  
Tre konventionelle indendørs sobesætninger blev inddraget som forsøgsværter. I hver besætning 
blev gennemført et 2 X 2 faktor design.  Design er vist i figur 1. 
 
Kuld, hvor flytning af grise ikke var tilladt (BIO): Efter faring beholder soen egne grise indtil en stan-
dardiseret kuldstørrelse svarende til soens funktionelle patter. Kuldet reduceres så det bliver så 
ensartet som muligt. Overskydende grise flyttes til en ammeso eller aflives. Kuldet holdes samlet 
indtil fravænning. Kuldet suppleres ikke ved bortfald. 
 
Kuld, hvor flytning af grise var tilladt (CF): Soens nyfødte grise fordeles efter en nærmere aftalt 
kuldudjævningsstrategi – der lægges ud med samme antal som ved søer i de stabile grupper. Gen-
nem diegivningsperioden må grise tages fra og lægges til efter besætningens aktuelle praksis og 
kuldet må flyttes til en ammeso, hvis der er behov for det. 
 
Fire ugers fravænning: Alle forsøgsgrise i BIO og CF fravænnes ved 4 uger.  
Fem ugers fravænning: Alle forsøgsgrise i BIO og CF fravænnes ved 5 uger. 
 
Søerne blev fordelt tilfældigt på de fire behandlinger således, at der var tre søer på hver behand-
ling i hvert farehold. Efter fravænning blev fravænnede grise fra de 3 søer på hver behandling pla-
ceret i samme fravænningssti. Grisene blev fulgt fra fødsel og indtil 5 uger efter fravænning. 
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Figur 1: Forsøgsdesign for et farehold 
 
Registreringer  
I farestalden: Alle forsøgsgrise blev mærket individuelt. Individuel fødsels- og fravænningsvægt 
blev registreret. Alle antibiotikabehandlinger på pattegrise og dødelighed blev registreret på indi-
vidniveau. Der blev foretaget individuelle kliniske undersøgelser af skader og tegn på sygdom her-
under diarré (undersøgt rektalt) på alle grise dagen før fravænning. 
I klimastalden: Antibiotikabehandlinger blev registreret på individniveau (besætningsejer vurde-
rede, hvornår han havde en behandlingskrævende situation). Dødelighed blev registreret på indi-
vidniveau. Der blev gennemført kliniske vurderinger (samme som ved fravænning) samt optælling 
af diarreklatter på stigulvet på dag 4, 7 og 35 efter fravænning samt diagnostik vha. sokkeprøver 
på dag 7 og 35 efter fravænning for at få en vurdering af behov for behandling.  
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