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1. Projekttitel 

 

Titel: Reduktion af fravænningsstress og behov for antibiotika gennem fravænning i fare-

stien og brug af robust genotype – Fase 1.  

 

Forligstema: Forskning med sigte på initiativer for at sænke antibiotikaforbruget. I Politisk 

aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 ønskede man iværksat forskning og demonstrati-

onsprojekter vedrørende opdræt af svin ved reduceret anvendelse af antibiotika, minime-

ring af flokmedicinering (...) samt demonstrationsprojekter (til at) belyse, hvilken betydning 

fravænningsalder (…) og alternative staldsystemer har for forbruget af antibiotika og zink. 

 

 

2. Resumé 

 

Projektets formål var at reducere fravænningsstress og -diarré hos grise ved at fravænne 

grise med deres egne kuldsøskende, i farestier til løsgående søer, kombineret med brugen 

af en alternativ so-type, der føder færre, men tungere grise. Alle grise i studiet blev fra-

vænnet ved 4 ugers alderen uden brug af medicinsk zink-oxid. 

 

Søer af den alternative so-type (Topigs Norsvin TN-70, TN) fødte færre (15,6 grise mod 

21,0 grise (P < 0,001)), men tungere grise (1,35 kg mod 1,21 kg (P = 0.046)), end søer fra 

den so-type man traditionelt bruger i Danmark (DanBred, DB). Desuden opnåede grise fra 

den alternative so-type en højere fravænningsvægt (8,40 kg mod 7,65 kg (P = 0,027).  

 

Grise fra begge sotyper, der forblev i farestien efter fravænning (BLIV), havde lavere diar-

réforekomst end grise, de blev flyttet og sammenblandet (FLYT). Vi så diarré hos ca. 25% 

af grise, der forblev i stien og ca. 70% af grise, der blev flyttet til en traditionel klimastald. 

De blev også tildelt mindre antibiotika, end grise, der blev flyttet, men alligevel blev 37% 

af stierne behandlet med antibiotika. Grise fra TN-søer, der blev fravænnet i farestien, op-

nåede højere daglig tilvækst målt over 28 dage efter fravænning end TN-grise der blev flyt-

tet. Denne effekt af fravænningsmetode sås ikke hos DB-grise.  

Modsat vores forventning, øgede fravænning i farestien ikke ædelysten efter fravænning, 

snarere tværtimod. Studiet af de individuelle grise viste, at en overraskende stor andel af 

grisene, uanset so-type, tilsyneladende ikke havde lært at æde før fravænning. Et lavt an-

tal fodertrugbesøg før fravænning reducerede antal fodertrugbesøg dagen efter fravæn-

ning, men det påvirkede ikke risikoen for at udvikle diarré. Uanset so-type, havde de tun-

gere grise ved fravænning færre besøg ved fodertruget både før og efter fravænning, samt 
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et større vægttab de første dage efter fravænning. Trods dette opnåede de en højere til-

vækst målt over 28 dage efter fravænning end grise med lavere fravænningsvægt, mens 

risikoen for at udvikle diarré var upåvirket af fravænningsvægten.  

 

Samlet viste resultaterne, at forekomsten af fravænningsdiarré blev reduceret ved at be-

holde kuldsøskende sammen efter fravænning i den sti de er født i. Brug af den alternative 

so-type resulterede i en øget fravænningsvægt, hvilket dog ikke resulterede i en lavere fo-

rekomst af fravænningsdiarré i dette studie.  

3. Oversigt over projektets samlede resultater  

Fravænningsvægt  

TN-søer (1. og 2. læg) fødte i gennemsnit færre grise end DB-søer hhv. 15,6 grise mod 21,0 

grise (P < 0,001). TN-grise havde derimod en højere gennemsnitlig fødselsvægt på 1,35 kg 

mod 1,21 kg (P = 0.046). TN-grise opnåede en højere gennemsnitlig fravænningsvægt end 

DB-grise på hhv. 8,40 kg mod 7,65 kg (P = 0,027). 

Fodertrugbesøg 

Dagen før fravænning var antallet af fodertrugbesøg lavt og ens hos både DB- og TN-grise. 

Fireoghalvtreds % af alle grisene blev observeret med hovedet i fodertruget minimum én 

gang dagen før fravænning. Det antages, at disse grise havde lært at æde fast foder inden 

fravænning. Modsat antages det, at de resterende 46 % af grisene ikke havde lært at æde 

inden fravænning. Dagen efter fravænning blev 80 % af grisene observeret med hovedet i 

truget hvilket antyder, at 20 % af grisene ikke åd dagen efter fravænning. Sandsynligheden 

for at en gris åd både dagen før og efter fravænning var højere jo mindre grisene var. Da-

gen efter fravænning havde grise der blev flyttet og sammenblandet generelt flere foder-

trugbesøg end grise, der forblev i farestien, uanset so-type. For grise der forblev i fare-

stien, var antallet af fodertrugbesøg højere for TN-grise end DB-grise. Figur 1 viser antallet 

af fodertrug besøg per gris på dagen før og dagen efter fravænning.   
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Figur 1. Antallet af fodertrugbesøg per gris på dagen før fravænning (Dag-1) og dagen efter fra-

vænning (Dag+1) for Danbred (DB) og Topigs Norsvin (TN) grise der forblev i farestien (BLIV) eller 

blev flyttet og sammenblandet i konventionelle smågrisestier (FLYT). Signifikante forskelle (P < 

0,05) mellem forsøgsgrupper er angivet med forskellige bogstaver. 

 

Forekomst af diarré 

Forekomsten af diarré er illustreret i Figur 2. Diarréforekomsten på dag 7 var signifikant 

lavere, når grisene forblev i farestien, end når de blev flyttet og sammenblandet. Dette var 

tilfældet for grise født af begge so-typer. Diarréforekomsten var generelt højere på dag 7 

efter fravænning end på dag 0 i alle fire grupper. Flokmedicinering på stiniveau (antibio-

tika i 3 dage tildelt gennem foderet) blev igangsat, hvis mere end halvdelen af grisene i 

stien havde diarré på dag 7 efter fravænning. I behandling BLIV blev 10 ud af 27 (37 %) 

stier behandlet, og i FLYT 11 ud af 15 (73 %) stier. Diarréforekomsten var hverken signifi-

kant afhængig af fravænningsvægt eller af fodertrugbesøg. 
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Figur 2. Forekomst af diarré på griseniveau (prævalens) på fravænningsdagen (Dag0) og en uge ef-

ter fravænning (Dag7) for Danbred (DB) og Topigs Norsvin (TN) grise der forblev i farestien (BLIV) 

eller blev flyttet og sammenblandet i konventionelle smågrisestier (FLYT). Signifikante forskelle (P 

< 0,05) mellem forsøgsgrupper er angivet med forskellige bogstaver. 
 

Tilvækst 

De første to dage efter fravænning tabte alle fire grupper sig (negativ tilvækst), men vægt-

tabet var signifikant større hos DB-grise (-108 g/gris/dag) end TN-grise (-27 g/gris/dag) (P = 

0.016). Den daglige tilvækst for de første 7, 14 og 28 dage efter fravænning er vist i Figur 

3. I den første uge efter fravænning var der ingen forskel i daglig tilvækst hverken mellem 

so-type eller fravænningsmetode. Efter 14 dage, var der en tendens til, at TN-grise, der 

forblev i farestalden, havde bedre tilvækst end, hvis de blev flyttet og sammenblandet. 

Denne effekt var signifikant efter 28 dages vækst. Hos DB-grisene fandt vi ikke en statistisk 

sikker effekt på tilvæksten til dag 28 af at forblive i farestien. Der var dog ingen signifikant 

forskel i tilvækst dag 28 mellem grise fra de to so-typer, hverken for FLYT eller BLIV.  
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Figur 3. Den gennemsnitlige daglige tilvækst i g/gris/dag for de første 7, 14 og 28 dage efter fra-

vænning for Danbred (DB) og Topigs Norsvin (TN) grise der forblev i farestien (BLIV) eller blev flyt-

tet og sammenblandet i konventionelle smågrisestier (FLYT). Signifikante forskelle (P < 0,05) mel-

lem forsøgsgrupper er angivet med forskellige bogstaver.  

 

Uafhængigt af fravænningsmetode og so-type, viste resultaterne, at en højere fravæn-

ningsvægt gav en lavere daglig tilvækst de første 7 dage efter fravænning, men en højere 

daglig tilvækst efter 28 dages vækst.  

 

4. Diskussion og konklusion af resultaterne  

 

Resultaterne viste, at ca. halvdelen af alle grisene i undersøgelsen ikke havde lært at æde 

før fravænning ved 4-ugers alderen. Det til trods for, at grisene i denne undersøgelse 

havde adgang til at æde af samme trug som soen, hvilket i tidligere undersøgelser har vist 

sig at virke stimulerende på pattegrises interesse for foderet. Det var mere sandsynligt at 

de små grise var begyndt at æde før fravænning end de større. Dette er også påvist i andre 
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undersøgelser, og en mulig forklaring er at det primært er de mindre grise som har be-

grænset adgang til soens yver og derfor er mest motiverede for at søge anden føde.  

 

Efter fravænning observerede vi, modsat forventet, færre fodertrugbesøg hos grise der 

forblev i egen faresti. Det tyder på at miljøskift og sammenblanding kan stimulere grises 

motivation til at æde. TN-grise, der forblev i farestien, havde flere fodertrugbesøg end DB- 

grise, der forblev i farestien, hvilket sandsynligvis forklarer hvorfor, TN-grise, der forblev i 

farestien, tabte sig mindre end DB-grise de første to dage efter fravænning. Det er uvist, 

hvorfor vi så en forskel mellem de to so-typer, og vi så ingen forskel i fodertrugbesøg mel-

lem so-typer hos grise, der blev flyttet til klimastier. 

 

Diarréforekomsten var betydeligt lavere for både DB- og TN-grise, hvis grisene forblev i fa-

restien efter fravænning. Det viste sig også ved et reduceret antal antibiotikabehandlinger 

hos grise som forblev i farestien. Den lavere forekomst af diarré bekræfter vores hypotese 

om at fravær af social stress og/eller nye patogener/omgivelser reducerer risiko for diarré 

efter fravænning. 

 

Målt over en 28 dages periode, var det en tilvækstmæssig fordel for TN-grise at blive fra-

vænnet i farestien. Denne gevinst så vi ikke ved DB-grisene, hvilket vi ikke kender årsagen 

til. Resultater viste desuden øget tilvækst hos grise med høj fravænningsvægt hvilket be-

kræfter tidligere undersøgelser. Da TN-grise havde højere fravænningsvægt end DB-grise 

kan brug af den alternative so-linje sandsynligvis bidrage til en bedre tilvækst. Resulta-

terne tyder imidlertid ikke på at en højere fravænningsvægt kan bidrage til at nedbringe 

forekomsten af diarré efter fravænning.  

 

Samlet viser undersøgelsen at fravænning i farestien kan bidrage til at reducere forekom-

sten af diarré efter fravænning i et system uden brug af medicinsk zink. So-typerne var 

ikke forskellige i forhold til forekomsten af diarré, mens der var forskelle i fravænnings-

vægt som kan have betydning for den efterfølgende tilvækst.  

4a. Perspektivering  

 

Metoden med at flytte soen ud og lade grise forblive i intakte kuld i farestien efter fravæn-

ning kan bidrage til at reducere forekomsten af diarré efter fravænning og derved bidrage 

til at reducere behov for antibiotika ved fravænning af grise. Dette resultat understøttes af 

casen i projektets del II. Brug af en alternativ so-type der føder tungere men færre grise 

kan desuden bidrage til at øge fravænningsvægten, hvilket kan have betydning for tilvækst 

efter fravænning.  
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I undersøgelsen havde en stor andel af grisene diarré efter fravænning uanset fravæn-

ningsmetode. Fravænning i farestien bør derfor undersøges yderligere i kombination med 

f.eks. øget fravænningsalder for at sikre at grisene er mere modne til at fordøje fast foder.  

 

5. Beskrivelse af projektets formål og hypoteser  

 

Formålet med projektet var at reducere forekomsten af diarré efter fravænning, gennem 

at minimere stress ved fravænning ved at lade grisene forblive med deres kuldsøskende i 

den faresti de blev født i. Vi ønskede også at undersøge effekten af at bruge en so-type, 

der føder færre og tungere grise i sådan et system, da fravænning i farestien bedst imple-

menteres i farestier til løsgående søer. 

 

Projektets havde følgende hypoteser: 

 

Grise, der forbliver i farestien efter fravænning, forventes at have flere fodertrugbesøg ef-

ter fravænning, lavere frekvens af diarré ved fravænning og højere daglig tilvækst sam-

menlignet med grise, der bliver sammenblandet og flyttet til smågrisestier. 

 

Grise af den alternative so-type (TN-70) forventes at være større ved fravænning grundet 

en højere fødselsvægt og forventes derfor at æde mere på dagen inden fravænning samt 

efter fravænning, at have lavere frekvens af diarré ved fravænning og højere daglig til-

vækst sammenlignet med den gængse so-type (DB).  

 

Uanset so-type forventes det, at kombinationen af en tungere gris ved fravænning og fra-

vænning i farestien vil føre til det højeste antal fodertrugbesøg efter fravænning, laveste 

diarréforekomst og højeste daglige tilvækst.   

6. Beskrivelse af projektets materialer og metoder  

 

Forsøget undersøgte betydningen af to faktorer på grises ædeadfærd, diarréforekomst og 

tilvækst. Første faktor var de to so-typer og deres kuld (Danbred LY (DB) [den gængse so-

type i danske besætninger] og Topigs Norsvin TN-70 (TN)) [en so-type, der i midten af 

2010’erne blev introduceret i Danmark]. Søer og kuld blev opstaldet i farestier til løsgå-

ende søer i diegivningsperioden. I farestierne blev søerne fodret i en aflang foderkrybbe 

med relativt lav kant, så grisene havde mulighed for at lære at æde i diegivningsperioden 
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7. Projektstart og afslutning  

 

Projektet blev igangsat januar 2020 og afleveres september 2022. 

 
8. Kontaktperson på projektet  

 

Førsteforfatter: Ph.d.-studerende Jeanet F. M. Winters, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, jea-

net.winters@anis.au.dk  

 

Medforfatter og ansvarlig: Professor Lene Juul Pedersen, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, 

51162822, lene.juulpedersen@anis.au.dk  

 

 
9. Offentliggørelse  

 

Resultaterne fra projektet er offentliggjort som to abstract ved den videnskabelig konfe-

rence EAAP i 2021 og 2022. Der er foreløbigt udarbejdet og indsendt ét videnskabeligt ma-

nuskript til det videnskabelige tidsskrift ANIMAL, der pt. har status ”accepteret med mo-

derat revision”. Denne artikel vedlægges som Bilag 1. To andre videnskabelige artikler og 

en ph.d.-afhandling er under udarbejdelse, og forventes færdige ved udgangen af 2022.  

 

ved at efterligne soen. Ved fravænning havde grisene en gennemsnitsalder på 26 dage 

(spænd: 22-30 dage).  

 

Den anden faktor trådte i kraft ved fravænning, hvor kuldene blev delt op i to behandlin-

ger, hvor grisene enten forblev i farestien med deres kuld-søskende (BLIV), efter soen var 

taget ud, eller hvor to kuld blev blandet sammen og flyttet til konventionelle to-klimastier 

(FLYT). Efter fravænning blev grisene fodret ad libitum med smågrisefoder uden medicinsk 

zinkoxid. Grisene blev som princip ikke behandlet med antibiotika inden dag 7 efter fra-

vænning. På dag 7 blev der taget stilling til, om grisene skulle flokmedicineres med antibio-

tika mod diarré. Hvis mere end 50 % af grisene i en sti havde diarré på dag 7, blev hele 

stien behandlet med antibiotika i 3 dage tildelt gennem foderet. Grisene blev vejet ved 

fravænning og på dag 7, 14 og 28 efter fravænning for at følge deres daglige tilvækst. På 

dag 7 efter fravænning blev det på basis af en rektal svaberprøve bestemt, om grisene 

havde diarré (vandig eller flydende fæces). Grisenes fodertrugbesøg (dvs. at en gris blev 

observeret med hovedet over fodertruget) blev registreret ved hjælp af øjebliksbilleder 

med 2 minutters interval fra video i 16 timer på dagen før og 16 timer på dagen efter fra-

vænning og blev brugt som et mål for om grisene optog foder eller ej.   
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