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1. Introduktion 
 

Ved indførelse af Gult kort ordningen i 2011 blev det besluttet, at såfremt en svineproducent ikke 
formår at reducere sit antibiotikaforbrug over en periode på godt 14 mdr. – at påbyde besætningens 
belægningsgrad reduceret (Bek 1085 29/11 2011). Formålet med denne faglige redegørelse er på 
baggrund af et litteraturreview og praktiske erfaringer fra praktiserende dyrlæger at vurdere 
betydningen for antibiotikaforbruget af en given reduktion i belægningsgraden i svinebesætninger, 
med særlig fokus på besætninger, der har et antibiotikaforbrug der betyder, at de er underlagt ”Rødt 
kort”. Der inddrages i redegørelsen opgørelse af endnu ikke publicerede data vedrørende 
sammenhæng mellem belægningsgrad og antibiotikaforbrug i 37 danske slagtesvinebesætninger. 
 
Der tilvejebringes et faglige grundlag for anbefalinger for hvor meget en svinebesætnings 
belægningsgrad skal påbydes reduceret for, at det kan forventes, at antibiotikaforbruget (pr. 
dyredag) ligeledes kan reduceres til under kravene for gult kort.  

 
2. Grises behov for plads i forskellige aldersgrupper og miljø 
 
Grises behov for plads er beskrevet i videnskabelige udtalelser fra European Food Safety Agency’s 
(EFSA) ( EFSA 2007a,b) for sundheds og velfærdsaspekter ved opstaldning og management. Af 
EFSA’s gennemgang fremgår det, at såvel søer, pattegrise og voksende grise (fra fravænning til 
slagtning) skal bruge plads for at tilgodese følgende behov: 
 

• Hvile og søvn 
• Motion 
• Udforskning 
• Hudkomfort og normal gødeadfærd 
• Termoregulering 
• Minimere risiko for sygdom (infektion) 
• Undgå smerte 
•  

Pladsbehov for grise udtrykkes på forskellige måder, blandt andet fordi pladsbehovet er begrundet i 
forskellige behov. Et hyppigt anvendt begreb for plads er belægningsgrad (på engelsk stocking 
density). Belægningsgrad udtrykker antal grise pr. totalt areal som grise har rådighed over. Typisk 
udtrykkes belægningsgrad som antal grise/m2 gulvareal. Her vil belægningsgrad typisk være udtrykt 
for en vægtgruppe for unge individer eller ved typen af voksne dyr (søer eller orner). 
Belægningsgrad kan også være udtrykt som kg gris/m2. For grise i indendørs systemer anvendes 
også grise pr. rumfang (antal grise (eller kg gris) pr. m3). Plads kan også være udtrykt som areal pr. 
gris. 
 
Totalt areal kan bruges til at vurdere plads til hvileaktivitet. Pladskrav til hvile kan være specificeret 
som areal fastgulv eller opstrøet gulv. Plads til foder og vand udtrykkes som cm trug pr. gris og 
antal dyr pr. vandnippel.    
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3. Aktuel dansk lovgivning om belægningsgrad for svin 
 
De aktuelle danske regler for belægningsgrad for fravænningsgrise og slagtesvin er defineret som 
tilgængeligt gulvareal per svin er fastsat i Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af 
svin (inklusiv senere ændringer til bekendtgørelsen). Det fremgår heraf, at minimumskravene for 
kvadratmeter gulvareal til svin, der opdrættes i flok: 
  

– 0,15 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på 10 kg eller derunder  
– 0,20 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 kg og 20 kg  
– 0,30 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 kg og 30 kg  
– 0,40 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 kg og 50 kg  
– 0,55 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 kg og 85 kg  
– 0,65 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 kg og 110 kg 
– 1,00 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg 

 
For drægtige søer gælder ifølge Bekendtgørelse 255 a 8 marts 2013: 
 
Hvis der holdes til og med 17 søer, skal der for de: 

a) første 4 søer være mindst 2,80 m2 pr. so, 
c) næstfølgende 6 søer være mindst 2,20 m2 pr. so og 
d) efterfølgende 7 søer være mindst 2,00 m2 pr. so. 

 
Hvis der holdes mellem 18 og 39 søer, skal der være mindst 2,25 m 2 pr. so. 
Hvis der holdes 40 eller flere søer, skal der være mindst 2,025 m 2 pr. so. 

 
4. Sammenhæng mellem belægningsgrad, produktion og sundhed 

 
4.1.  Fravænningsgrise 
Fravænningsgrise (7-30 kg) går typisk i 2-klimastier med en flokstørrelse på 20 – 40 grise.  
For fravænningsgrise (10-25 kg levendevægt) fandt Madec et al (1998) en stigende risiko for diarre 
ved stigende antal grise pr. gulvareal og tilsvarende for stigende antal grise pr. pladsenhed ved 
foderkilde. Risikoen for diarre steg markant når areal pr. gris var under 0,3 m2 og når plads ved 
fodertrug var under 7 cm pr. gris. Epidemiologiske studier finder samstemmende, at der behov for 
mindst 0,3 m2 per gris for at forebygge fordøjelseslidelser hos fravænningsgrise som følge af 
pladsmangel (Jones et al 2001). 
  
4.2.  Slagtesvin 
Slagtesvin (30-110 kg) går typisk opstaldet i stier med fuldspalter eller delvis spaltegulv.  
Bäckstrom & Bremer (1978) fandt at et gulvareal på mindre end 0,5 m2 for slagtesvin var associeret 
med et højt niveau af lungebetændelse. En sammenligning af besætninger med høj og lav 
lungebetændelsesforekomst viste en forskel i belægningsgrad således, at slagtesvinebesætninger 
med en lav forekomst af lungebetændelse havde en belægningsgrad på 83-120 kg/m2 og 
besætninger med en høj forekomst af lungebetændelse havde en belægningsgrad på 93-132 kg/m2. I 
en stor fransk undersøgelse med identifikation af risikofaktorer for lungelæsioner (fundet i 
kødkontrollen) fandt Madec og Tillon (1986), at belægningsgrad målt som gulvareal og som 
rumfang var risikofaktorer for lungelæsioner. De anbefalede på baggrund af resultaterne et 
gulvareal på minimum 0,75 m2 og et luftrumfang på minimum 3 m3 for at forebygge 
luftvejsinfektioner i lukkede bygninger. Der blev i en svensk undersøgelse i private 
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slagtesvinebesætninger fundet en signifikant sammenhæng mellem belægningsgrad (udtrykt som m2 
gulvareal/gris, m3 rumfang /gris og som m3 rumfang/kg gris) og luftkvalitet vurderet ved 
ammoniak- og bakteriekoncentration (Donham 1991). 
 
I forhold til forebyggelse af luftvejslidelser anbefaler EFSA (Broom et al 2005) at pladskrav til 
grise ikke alene udtrykkes i gulvareal pr. gris men også som luftrumfang pr. gris. Risici for 
luftvejsinfektioner skal endvidere ses i sammenhæng med floksstørrelse. Stärk et al. (1998) fandt at 
antal grise pr. sti og pr. bygning var risikofaktorer for lungesyge (enzootic pneumonia) 
 
Et engelsk tværsnitsstudium i 147 engelske integrerede besætninger baseret på spørgeskema, 
besætningsbesøg og serologi på en stikprøve af grise viste, at besætninger der havde en høj 
belægningsgrad hos slagtesvinene havde en højere risiko for at have PMWS (Postweaning 
Multisystemic Wasting Syndrome). Resulstaterne viste en Odds Ratio på henholdsvis 0,69 og 0,18 
for gulvareal på 0,5-1.0 m2/gris og over 1 m2/gris i forhold til under 0,5 m2/gris (Alarcon et al 
2011).   
 
Sammenhængen mellem belægningsgrad og infektionssygdomme kan skyldes, at en høj 
belægningsgrad stresser grisene og dermed påvirker modstandskraften. Mange undersøgelser viser, 
at grises adfærd er påvirket af belægningsgraden. En metaanalyse på sammenhæng mellem 
belægningsgrad og liggeadfærd viste en ’brækket’ lineær sammenhæng, således at der var stigende 
liggetid med faldende belægningsgrad indtil et givet punkt, hvorefter liggetiden var upåvirket af 
belægningsgraden.  
 
Sammenhængen vekselvirker med gulvtype således, at stigende belægningsgrad påvirker 
liggeadfærden negativt fra en lavere belægningsgrad for grise på spalter end for grise på fast gulv 
(Averos et al 2009). En metaanalyse på tilvækst foderoptag og fodereffektivitet viste, at 
totalgulvareal påvirkede fodereffektiviteten forskellig hos voksende svin afhængig af gulvtype 
(Averos et al 2012). Grise på fast gulv viste faldende fodereffektivitet med faldende 
belægningsgrad, hvorimod grise på spaltegulv viste stigende fodereffektivitet med faldende 
belægningsgrad.  
 
4.3.  Søer 
Drægtige søer og gylte går typisk enten i større stier i dynamiske flokke med elektronisk sofodring 
eller foderbokse, eller i mindre stier i stabile grupper med flokfodring i krybbe eller på gulv. 
Lakterende søer er typisk fikseret i farebøjler i individuelle farestier med pattegrise. Der er i 
litteraturen meget få undersøgelser af sammenhæng mellem belægningsgrad og produktion og 
sundhed hos søer.  
 
Hemsworth et al (2013) gennemførte i Australien et forsøg med belægningsgrader på 1.4, 1.8, 2.0, 
2.2, 2.4, eller 3.0 m2/drægtig so. Ved forskellige flok størrelser (10, 30, eller 80 drægtige søer/sti. 
Fodring var restriktivt gulvfodring udfordret 4 gange pr. dag. Hemsworth et al (2013) fandt 
faldende aggression og faldenden niveau af stress hormonet cortisol ved faldende belægningsgrad i 
det undersøgte interval, men ingen virkning af flokstørrelse. De fandt ingen sammenhæng mellem 
hudlæsioner og belægningsgrad. Resultaterne er generelt i overensstemmelse med tidligere 
undersøgelser med andre fodersystemer for drægtige søer.  
 
 
 

http://vsp.lf.dk/Viden/Sygdom%20og%20behandling/Mave-%20og%20tarmsystem/PMWS%20circovirus%20Postweaning%20Multisystemic%20Wasting%20Syndrome.aspx
http://vsp.lf.dk/Viden/Sygdom%20og%20behandling/Mave-%20og%20tarmsystem/PMWS%20circovirus%20Postweaning%20Multisystemic%20Wasting%20Syndrome.aspx
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5. Sammenhænge mellem sygdomsniveau, antibiotikaforbrug og management 
 
Der findes kun få videnskabelige undersøgelser, der undersøger sammenhæng mellem 
antibiotikaforbrug og sygdomsniveau i svinebesætninger. I Danmark annoncerede myndighederne i 
2010 en såkaldt Gult kort-ordning, hvor svinebesætninger blev straffet med bøder og restriktioner, 
hvis deres antibiotikaniveau var over en given tærskel. Selvom Gul kort ordningen først blev indført 
i 2011 medførte annonceringen allerede fra foråret 2010 en markant reduktion i antibiotikaforbruget 
i danske svinebesætninger.  I andet halvår 2010 faldt antibiotikaforbruget med 13 % i forhold til 
året før og i januar-februar 2011 var forbruget 25 % lavere end i de tilsvarende to måneder i 2010 
(Andreasen et al 2011). I to danske undersøgelser er der fokuseret på konsekvenser af denne 
reduktion.   
 
Alban et al (2013) undersøgte ændringer i sygdomsindikatorer fra kødkontrollen i den periode, hvor 
der kunne iagttages en reduktion i ordinering af antibiotika efter indførsel af gult kort ordningen. 
Alban et al (2013) udvalgte 10 kødkontrolsvariabler og sammenlignede niveauerne indsamlet i de 
første 9 uger af 2011 med de tilsvarende 9 uger i 2010. Alban et al (2013) fandt en stigning i 
forekomst af antallet af dyr med kronisk peritonitis (bughindebetændelse) og kronisk enteritis 
(tarmbetændelse), som kan skyldes en reduktion i antibiotikaforbruget. Til gengæld fandt de et 
signifikant fald i forekomsten af kronisk pneumoni (lungebetændelse) og et fald i andel af kronisk 
pneumoni i kasserede grise. Der blev ikke fundet forskel i forekomsten af den hyppigst fundne 
lungelæsion, kronisk pleuritis. Faldet i niveau af kronisk penumoni fra 2010 til 2011 knyttede 
forfatterne sammen med en signifikant stigning i forbruget af vacciner i den samme periode.     
 
Dupont et al (2014) gennemførte en analyse af ændringer i dødelighed, tilvækst, 
slagteanmærkninger og kødprocent i besætninger med slagtesvin og/eller fravænningsgrise og som 
havde et markant fald i deres antibiotikaforbrug (over 10 %) fra perioden 1/6 2009 - 31/5 2010 til 
perioden 1/6 2010 - 31/5 2011. I hver af de deltagende besætninger blev dødelighed, tilvækst 
slagteanmærkninger og kødprocent sammenlignet for de to perioder. Dupont et al (2014) fandt en 
signifikant stigning i dødeligheden hos fravænningsgrise på 25 % (fra 2,4 % til 3 %), men ingen 
forskel i dødelighed for slagtesvin. På slagteanmærkninger fandt de en signifikant stigning i 
forekomst af bylder og osteomyelitter som forfatterne knyttede sammen med faldet i 
antibiotikaforbruget.  
 
I en undersøgelse i 37 slagtesvinebesætninger blev antibiotikaforbruget sammenholdt med 
dødelighed over et år fra 2009-2010 (Sørensen & Rousing 2014). Der blev der ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og dødelighed på besætningsniveau. 
 
Der er fundet markant lavere antibiotikaforbrug i økologiske svinebesætninger sammenlignet med 
konventionelle svinebesætninger (Hegelund et al 2006; Wingstrand et al 2010).  En analyse af 
sammenhængen mellem niveau af kødkontrolbemærkninger, der indikerer behandlingskrævende 
lidelser, og antibiotikaforbrug viste for så vel konventionelle som for økologiske 
slagtesvinebesætninger ingen sammenhæng (Sørensen 2012).  
 
Van der Fels-Klerx et al (2011) undersøgte en række tekniske og økonomiske faktorers 
sammenhæng til antibiotikaforbruget i hollandske so- og slagtesvinebesætningerne. De fandt en høj 
gentagelighed mellem år for et højt antibiotikaforbrug i den enkelte besætning. Det vil sige, at de 
besætninger, der havde et højt antibiotikaforbrug i et år også typisk ville have et højt 
antibiotikaforbrug det næste år.  Van der Fels-Klerx et al (2011) undersøgte ikke sammenhæng 
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mellem antibiotikaforbrug og belægningsgrad og fandt kun få sammenhænge mellem 
besætningskarakteristika (f.eks. mellem specialiserede sobesætninger, besætninger med søer og 
slagtesvin og slagtesvinebesætninger og mellem besætninger af forskellig størrelse) og 
antibiotikaforbrug.  
 
Laanen et al (2013) beregnede indekser for henholdsvis intern og ekstern smittebeskyttelse i 
belgiske svinebesætninger. De fandt en negativ sammenhæng mellem indeks for intern 
smittebeskyttelse (risiko for smitte mellem dyr indenfor besætning) og niveauet af 
sygdomsbehandlinger, således at stigende intern smittebeskyttelse resulterede i et lavere 
behandlingsniveau med antibiotika.  Jensen et al (2010) fandt, at behandlingsniveauet med 
antibiotika er højere i besætninger med et højere niveau af den infektiøse sygdom PMWS, end i 
besætninger, hvor niveauet af PMWS var lavere. 
 
6. En undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og 

belægningsgrad i slagtesvinebesætninger 
 
I en undersøgelse i 37 slagtesvinebesætninger (Sørensen & Rousing 2014) var der i hver besætning 
udover indsamling af ordineret antibiotikaforbrug indsamlet oplysninger om belægningsgrad, for 
hver af de 3 vægtgrupper: 30-40 kg, 50-70 kg og 90-100 kg. For hver vægtgruppe blev der 
indhentet oplysninger om belægningsgrad på 1-4 stier i hver besætning. Ikke alle besætninger havde 
alle vægtgrupper repræsenteret. I det følgende er der lavet en analyse af sammenhæng mellem 
belægningsgrad og antibiotikaforbrug. 
 
Andel grise behandlet pr. dag’ med antibiotika blev sammenholdt med besætningernes 
gennemsnitlige belægningsgrad for hver af de 3 vægtgrupper. Simple lineære regressioner er 
illustreret i figur 1-3.  
 

 
Figur 1 ‘Andel dyr behandlet pr. dag med antibiotika’ for 13 besætninger plottet vs. de 
besætningsspecifikke gennemsnitlige belægningsgrader for vægtgruppen 30-40 kg. P=0,70.   
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Figur 2 ‘Andel dyr behandlet pr. dag med antibiotika’ for 19 slagtevinebesætninger plottet vs. de 
besætningsspecifikke gennemsnitlige belægningsgrader for vægtgruppen 50-70 kg. P=0,77.  
 

 
 
Figur 3 ‘Andel dyr behandlet pr. dag med antibiotika’ for 15 besætninger plottet vs. de 
besætningsspecifikke gennemsnitlige belægningsgrader for vægtgruppen 90-100 kg. P=0,97.  
 
Det fremgår af figur 1-3, at der ikke var nogen simpel sammenhæng mellem det ordinerede forbrug 
af antibiotika og besætningernes gennemsnitlige belægningsgrad i de undersøgte 
slagtesvinebesætninger. 
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7. Indhentning af praktiske erfaringer. 
 
Gul kort ordningen har nu været gældende i ca. 3 år og der er efterhånden indsamlet erfaringer hos 
praktiserende dyrlæger med ordningen. For at indhente dyrlægernes erfaringer med håndtering af 
Gul kort ordningen og for at få dyrlægers og forskeres forventninger til konsekvenser ved en 
reduktion i belægningsgraden som følge af et Rødt kort blev der 12/8 2014 afholdt en workshop. I 
workshoppen deltog fire erfarne praktiserende dyrlæger fra fire større 
svinepraksissammenslutninger samt forskere fra AU, DTU, KU og VSP (se program og 
deltagerliste i appendiks). 
 
Dyrlægerne har typisk adgang til styringsredskaber, der gør dem i stand til på 
ordinationstidspunktet at prædiktere rimeligt præcist om en given besætning overskrider 
antibiotikagrænserne for Gul kort. Hvis en producent får Gul kort er det første dyrlægen gør at 
tjekke om der er fejl i registrering af medicin eller antal dyrenheder. Derefter tjekkes om ordination 
kan/skal ændres. Generelt ser dyrlægerne det således, at det for nogle besætninger er et valg mellem 
et Gul kort eller flere døde grise som følge af underbehandling.  
 
Dyrlægerne har generelt få erfaringer med en styret reduktion af belægningsgraden som middel til 
at sænke niveauet af behandlingskrævende sygdomme. En reduktion i belægningsgraden ved 
fravænningsgrise er typisk kun muligt ved at sænke so-antallet med deraf følgende markante 
negative virkninger for producentens økonomi. 
 
Sammenhæng mellem sygdomsniveau/medicinforbrug og belægningsgrad ser dyrlægerne primært 
ved overbelægning eller i tilfælde, hvor en overholdelse af grænserne for belægningsgrad kræver en 
kontinuerlig udtynding i stierne efterhånden som grisene vokser. En sådan udtynding kunne føre til 
flytning af grise på suboptimale tidspunkter og til uhensigtsmæssige placeringer.  
 
En vigtig faktor for svingninger i belægningsgraden i såvel fravænningsstalde som i 
slagtesvinestalde er svingninger i ugehold (f.eks. som følge af suboptimal styring af reproduktionen 
i soholdet). Slagtesvinebesætninger med faste leverandører følte sig ofte tvunget til at tage mod 
svingende hold størrelser af fravænningsgrise fra sobesætninger. 
 

Generelt så dyrlægerne et krav om sænkning af belægningsgrad som en metode med begrænset 
virkning på sygdomsniveau og antibiotikaforbrug men at kravet vil være et kraftigt pressionsmiddel 
for besætninger med en presset økonomi. Det var dyrlægernes opfattelse at der på nuværende 
tidspunkt er bedre økonomi i at producere mange dyr af dårlig kvalitet en færre dyr med bedre 
kvalitet.  
 
Endelig blev drøftet forskellige muligheder for rent faktisk at kontrollere om en given påbudt 
reduktion i belægningsgraden blev fulgt. I praksis forventes at styringen sker ved en reduktion i 
antal producerede grise i en periode. En konkret kontrol, af belægningsgraden for slagtesvin og 
fravænningsgrise er arbejdskrævende og usikker, da gennemsnitlig vægt af grise i en sti skønnes. 
 
8. Diskussion 
 
Resultaterne fra litteraturstudiet viser for fravænningsgrise og slagtesvin, at der ved 
belægningsgrader, som ligger over eller på niveau med de danske grænser, er en lidt større risiko for 
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sygdomme end ved belægningsgrader, der ligger lavere. Dette er i overensstemmelse med de 
indsamlede erfaringer fra praksis, hvor der peges på, at overbelægning i forhold til reglerne er et 
sundhedsproblem.  
 
Der er begrænset viden om direkte sammenhæng mellem belægningsgrad og antibiotikaforbrug hos 
svin. En analyse af sammenhæng mellem ordineret antibiotika og belægningsgrad i 37 
slagtesvinebesætninger viste ikke nogen simpel sammenhæng.  
 
Både Alban et al (2011), Dupont et al (2014) og Sørensen & Rousing (2014) fandt en betydelig 
variation i antibiotikaforbruget mellem besætninger. Forskelle mellem besætninger kan skyldes 
forskelle i niveau i behandlingskrævende lidelser, men det kan i lige så høj grad skyldes forskelle i 
besætningsejernes behandlingstærskler. Med behandlingstærskel forstås kriterier for hvilke 
diagnoser der behandles, herunder kriterier for anvendelse af flokmedicinering.   
 
Der er lavet før/efter studier af konsekvenserne af den reduktion i antibiotikaforbruget, som var en 
konsekvens af, at indføre gul kort ordningen. Resultaterne er ikke helt entydige, men peger dog i 
retning af en stigning i visse sygdomsgrupper.  Et mindre studium af konsekvenser af forskellige 
behandlingsstrategier (flokmedicinering og enkelt dyrs medicinering) påvirkning af Lawsonia peger 
mod at flokmedicinering er mest effektiv (Dupont et al 2014).   
 
9. Anbefalinger 

 
• En markant reduktion i belægningsgraden (f.eks. 5 %) vil påvirke producentens økonomi og 

vil sandsynligvis derfor være et effektivt forebyggende redskab for Rød kort. 
• I tilfælde af at producenten kører med periodevis overbelægning eller så tæt på 

minimumskravene, at der som følge af grisene vækst kontinuerlig kræves udtynding og 
uhensigtsmæssig placering af overskudsgrise kan der under visse forudsætninger forventes 
en reduktion i behandlingskrævende lidelser og dermed i antibiotikaforbruget ved en påbudt 
sænkning af belægningsgraden.  

• En reduktion i behovet for antibiotika som følge af en sænkning af belægningsgraden 
forudsætter, at det aktuelle behandlingsniveau ikke i forvejen repræsentere en 
underbehandling. En detaljeret analyse af besætningens diagnoser, aktuelle flaskehalse i 
flow af dyr og styring af belægningsgraden bør gå forud for et krav om reduktion i 
belægningsgrad.  

• Der er generelt meget lidt relevant viden om sammenhæng mellem belægningsgrad og 
behandlingskrævende sygdomme og videre mellem behandlingskrævende sygdomme og 
behandlingsstrategier for pattegrise, fravænningsgrise og slagtesvin. Det anbefales, at der 
igangsættes en undersøgelse til fastlæggelse af sammenhængen i danske 
produktionsbesætninger for fravænningsgrise og slagtesvin under produktionsforhold og 
med en realistisk styring af belægningsgraden i hele produktionsperioden. 

• Særlig interessant vil det være at få kortlagt den aktuelle håndtering af belægningsgraderne i 
praksis i fravænnings- og slagtesvinebesætninger med forskellige staldindretninger og 
leverandør/aftager aftaler samt deres konsekvenser for behandlingskrævende sygdomme og 
antibiotikaforbrug   
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Workshop: Sammenhæng mellem belægningsgrad og antibiotikaforbrug hos svin 

Tirsdag 12. august 2014 kl. 12-16 

Mødesal 5, Forskningscenter Foulum 

Formålet med workshoppen er at afdække erfaringer fra praksis med Gul kort-ordningen og mulig 
sammenhæng mellem belægningsgrad, sundhed og antibiotikaforbrug i svineproduktionen med særlig fokus på 
fravænningsgrise og slagtesvin. Vi får også lige en kort status over aktuel forskning i sammenhæng mellem 
sundhed og antibiotikaforbrug svin. Resultatet inddrages i udfærdigelse af anbefalinger på baggrund af et 
litteraturstudium til Fødevarestyrelsen.  

Program 

12.00 - 12.45  Frokost 

12.45 - 12.55  Introduktion til dagens program, Jan Tind Sørensen, AU 

12.55 - 13.05  Præsentation bordet rundt – alle 

13.05 - 14.20  Erfaringer med opfølgning på Gul kort-ordningen  

Kort præsentation fra Gerben, Kristian, Gitte m.fl. med opfølgende spørgsmål 

(se stikord på side 2) 

14.20 - 14.30  Kort pause 

14.30 - 14.45  Hvad siger litteraturen om sammenhæng? Jan Tind Sørensen, AU 

14.45 - 15.00  Sammenhæng sundhed - antibiotikaforbrug - resultater fra VIP-projektet, Inge Larsen, KU 

15.00 - 15.15  Sammenhæng sundhed antibiotikaforbrug hos svin -resultater fra ph.d.-projekt,  

 Mette Fertner, DTU 

15.15 - 16.00  Diskussion af forventede virkninger af nedsat belægningsgrad for henholdsvis 
fravænningsgrise og slagtesvin på sundhed, produktion og antibiotikaforbrug 
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Deltagerliste 

Dyrlæge Anja Kibsgaard, Ø-Vet, anja@oevet.dk 

Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet, gitte.drejer@danvet.com 

Dyrlæge Gerben Hoornenborg, Vet-team,  gh@VET-TEAM.dk 

Dyrlæge Kristian Viekilde Pedersen, DDD og Porcus Svinedyrlæger, Kristian@porcus.dk 

Afdelingschef Poul Bækbo, Videncenter for Svineproduktion, pb@lf.dk 

Ph.d.-studerende Inge Larsen, Institut for Produktionsdyr og Heste KU, inge@sund.ku.dk 

Ph.d.-studerende Mette Ely Fertner, Veterinærinstituttet DTU, memun@vet.dtu.dk 

Seniorrådgiver Torben Werner Bennedsgaard, Institut for Husdyrvidenskab AU, 
torbenw.bennedsgaard@agrsci.dk 

Professor Jan Tind Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab AU, jantind.sorensen@agrsci.dk 

 

Spørgsmål i relation til erfaringer med Gul kort-ordningen 

• Hvordan håndterer dyrlægen risiko for Gul kort i sundhedsrådgivningen? 
• Hvordan reagerer producenten på et Gul kort? 
• Hvilke tiltag gøres typisk ved Gul kort og hvordan virker det? 
• Hvad er jeres erfaringer med uvildig opfølgende rådgivning?  
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