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Halm før faring reducerer antallet af dødfødte grise. MEDDELELSE NR. 118 

Seges har i en afprøvning vist at massiv tildeling af halm op 

til faring giver signifikant færre døde indtil kuldudjævning 

og færre dødfødte pattegrise. Den totale dødelighed indtil 

kuldudjævning var signifikant lavere, når 10 kg halm var 

tildelt i forhold til kontrolgruppen, hvorimod der ikke var en 

signifikant forskel mellem tildelingen af 5 kg halm og 

kontrolgruppen. Antallet af dødfødte pattegrise blev 

signifikant reduceret ved tildeling af både 5 og 10 kg halm i 

forhold til kontrolgruppen. For antallet af døde indtil 

kuldudjævning var der dog ikke en klar effekt af 

behandlingen. De tildelte halmmængder skabte betydelige problemer i besætningens gyllesystem, selvom 

der i en tredjedel af stierne udelukkende tildeltes halm i halmhæk. Det kan således ikke anbefales at 

tildele hverken 5 eller 10 kg før faring, medmindre gødningssystemet kan håndtere det. 

 

Ny Intramuskulær Lawsonia vaccine 

Porcilis Lawsonia fra MSD giver 21 ugers beskyttelse mod kliniske 

tegn, tab af tilvækst og dødelighed forårsaget af Lawsonia 

Intracellularis. Lawsonia giver tarmbetændelse hos klimagrise og 

slagtesvin med store tab til følge. Den nye vaccine er godkendt til 

at blive blandet med mycoplasmavaccinen Porcilis PCV M Hyo. 

Med et enkelt stik kan der nu beskyttes mod Lawsonia, PCV2 og 

Mycoplasma lungesyge. Yderligere information kan skaffes 

gennem besætningsdyrlægen. 

 

Anvendelse af Suvaxyn vaccine til svin mod PRRS suspenderes  

Fødevarestyrelsen suspenderer Suvaxyn PRRS MLV vaccine mod PRRS (Porcint Reproduktions og 

Respirationssyndrom). Suspensionen sker ud fra et forsigtighedsprincip. Årsagen til suspensionen er fund 

af et nyt, rekombinant PRRS-virus, som vurderes opstået ved en krydsning mellem vira fra to PRRS 

vacciner – Suvaxyn og Unistrain. Problemet er opstået i en besætning, hvor begge vacciner er anvendt. 

Rekombinantvirusset er konstateret i besætninger, hvor der samtidig er konstateret kliniske symptomer 

svarende til dem, man ser i besætninger, der er smittet med andre typer af PRRS-virus. Suspensionen sker 

bl.a. for at undgå, at der fremover opstår nye virusvarianter. Da Suvaxyn er markedsført senere end 

Unistrain, er det valgt at suspendere anvendelsen af Suvaxyn.  
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Svineproducenter skal fortsætte med at mindske medicinforbruget 

De næste fire år skal danske svineproducenter hvert år sænke deres antibiotikaforbrug med to procent. 

Målet kommer efter en anbefaling fra Det Veterinærmedicinske Råd. Antibiotikaforbruget skal senest  

med udgangen af 2022 ligge otte procent lavere, end det gjorde ved indgangen til 2019. Desuden er det 

besluttet, at reduktionsmålsætningen fortsat opgøres i kilogram aktivt stof som hidtil, men at der i parallel 

fremadrettet vil ske en opgørelse pr dosis. Chefdyrlæge Claus Heisel fra LVK udtaler, at LVK tager 

afstand fra, at vi endnu engang skal reducere antibiotikaforbruget, når vi samtidig skal udfase brugen af 

zink i denne periode. Det vil betyde flere gule kort, hvis vi skal undgå velfærdsmæssige konsekvenser, 

når forbruget skal reduceres. Derudover er det på tide at man gør op med at sammenligne æbler og pærer, 

når vi opgør forbruget af medicin. Der er behov for at ændre opgørelserne til forbrug af doser i stedet for 

kg aktivt stof. 

 

 

Med venlig hilsen 
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