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Introduktion 

Pilotprojekt startet af Danish Crown på Bornholm 

 

2 sobesætninger med hhv 700 og 500 søer samt aftagere 
(4 slagtesvinebesætinger 

 

Målet er at få erfaringer med antibiotikafri produktion 

        



Besætningen  

 

500 søer med grise til 30 kg. Blå SPF + Myk + AP12 

 

Lavt medicinforbrug ved projektstart (ca 12 ADD frav 
grise) 

 

 



Introduktion 

 Målet er at producere flest mulige grise (fødsel til slagt) 
uden antibiotikabehandling. 

 

 Dag 3 øremærkes alle egnede grise. Hvis en gris 
senere får en antibiotikabehandling afklippes 
øremærket 



Indsatsområder 

 

Reducere smittepresset 

 

Maksimere immuniteten 

 

Sikre dyrevelfærden 



Indsatsområder 

Reducere smittepresset 

Omlægning fra ugedrift til 2-ugers 
holddrift 

Alt ind - alt ud 

Vask og desinfektion optimeret 

Ingen tilbageførsel af grise 

Skift af fodtøj ml sektioner 

Små og svage grise i særskilte stier 

Alle syge og behandlingskrævende 
grise ud af stierne 

Øget tidsforbrug til gennemgang af 
grise (12 timer ekstra pr uge i starten) 

 



Indsatsområder 

Maksimere immuniteten 

 

Sikre råmælk(splitamning af alle 
kuld) 

Fokus på sult som udløser af 
sygdom  

Øget fokus på søer og forebyggelse 
af MMA 

Øget fravæningsalder(7 dage) 

 

Grise vaccination  mod flg sygdomme: 

Mycoplasma hyopneumoniae 

Porcine Circovirus type 2 (PCV2) 

Lawsonia intracellularis 

 

 



Erfaringer 

 Diagnostik nødvendigt – kend dine ”husinfektioner” 

 

 Vægt er afgørende 

-  både fødsels -og fravænningsvægt  

 

 Nødvendigt at kontrollere  bakterielle infektioner 

-    de ringeste grise skal behandles ved fravænning 

 

 Fodring af fravænnede grise er svært 

 

 

 



Erfaringer 

 Personalets  interesse og opbakning er afgørende 

 

 Personalets kvalifikationer er afgørende 

 hvordan håndteres diarre, når antibiotika er absolut sidste 
udvej? 

 

 Fokus skal flyttes fra flok til individ 



Resultater 

Before After 

Antibiotikaforbrug (9 mdrs gns)  

Transition 



Resultater 

GNS 

”before” 

ADD per 

month 

GNS ”after” 

ADD per 

month 

 

Reduktion 

 

Søer/pattegrise 

 

2,15 

 

1,60 

 

26% 

Frav grise 

(total) 

 

8,30 

 

3,15 

 

62% 

AB mave-tarm 

lidelser (frav 

grise) 

 

7,91 

 

2,67 

 

66% 

Tetracykline 

(frav grise) 

 

7,80 

 

2,67 

 

66% 

Antibiotika forbrug( ADD/100 pigs/day) 

månedsvis 



Resultater 

Produktivitet farestald 



Resultater 

Before After Difference 

Daglig tilvækst 

(gram) 

 

495 

 

494 

 

-1 

Foderforbrug 

(FE/kg gram) 

 

1.89 

 

1.70 

 

-0.17 

Dødelighed (%) 

 

2.4 

 

2.3 

 

-0.1 

Produktivitet frav grise (7-30 kg) 



Er det muligt?  

Ja. Der produceres pt 60% af grisene uden antibiotika 

 

 

Gode stalde 

 

God sundhed 

 

Dygtigt personale 

 

Aktiv immunisering   

 

”Jeg havde ikke kunnet 
undvære 
flokmedicinering i 
klimastalden, hvis jeg 
ikke havde vaccineret 
mod Lawsonia!” 



Kan det svare sig? 

 Ideologi betaler ingen regninger 

 

 Øget tidsforbrug, vacciner mm. skal betales via bedre 
sundhed og produktivitet eller direkte i kr og ører 



Er det fremtiden? 

 

Vi ligger absolut i superligaen. 

Men det er desværre stadig ikke 

godt nok  



 


