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Den lille gris

Årsag:

• Højtydende so (> 30 grise pr. 
årsso)

• Manglende foster tilvækst

• Lille/dårlig moderkage

Fødes med:

Lav kropstemperatur

Lavt blodsukker 

Lavt glykogenlager (madpakke)

Lav iltmætning

Udfordring:

• Fryser

• Ingen energi

• Dårlig søge adfærd

• Dårlig til at patte/konkurrere

• Får ca. 100 g råmælk (Behov 250 g)
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Soen



Gør soen klar til passe små grise

• Huld 

– Hellere lidt for mager end for fed 

• Fodring slut drægtighed (dag ca. 85 til termin)

– Fostertilvækst

– Obs. Foderstyrke på den enkelte so

• Foderstyrket op til faring

– Minimum 3,5 FE pr. dag (obs. Gylte)



Hvorfor er det vigtigt?
Mælkeproduktion de første døgn

Det kritiske 
”vindue”



Soen de første dage efter faring

• Foderkurve

– Maksimal laktation uden farefeber

• Vand

– NOK!!! (30-55L pr. dag)

• MMA behandling 

– Søer med MMA, kan ikke passe små grise 

• Yver smerter 



Aktuelt 2019/2020

• Vi oplever flere besætninger med varierende 
mælkeydelse over tid

• Toksinbider hjælper ofte

• Obs. Høst 2019



Kuldudjævning

• Tidlig kuldudjævning (indenfor 8 timer)

• Alfa omega at so og gris er et godt match

• Ens størrelse i kuldet

• Små grise til små søer



Stalden



Hypertermi

Temperaturstrategi i farestald

Hyportermi

• Mål

– Rektaltemperatur på 38° C to timer efter fødsel

• Rumtemperatur

– Dag -1-2 (25 °C) → Dag 2-4 (21 °C) → Dag 10 og frem (18 °C)  

• Hulentemperatur

– Faring til dag 4 (34-36 °C) → Dag 4-14 (32-34 °C) → Dag 14 til frav. (30 °C)



Kilde: Trine Sund Kammersgård



Kuvøser



MEDDELELSE NR. 1176

• Små (<900g) og kolde (<35°C) grise blev 
reduceret fra 25% til 16%

Kilde: Seges



Råmælk eller energi 

• Mors mælk er bedst

• Ko-råmælk ”bedst i test”

• Spakudan ”teoretisk bedst i test”

• Hyoboost, pigletsaver

• NAN evt m. redbull

• 20% Glucose/druesukker opløsning



Sygdommene



Hvad dør de af

Kilde: Seges



Diarré 

• Diarré de første levedøgn kan være en 
udfodring

– E. coli

– Rota virus 

– Tarmbrand type A 

– Ukendt (Den gule død)



Luftveje 

• PRRS og Influenza skal være under kontrol

• Luftvejsinfektioner er ”ekstra hårde” ved små 
grise

– Feber, træthed, svækket immunitet

– sekundære infektioner



Blodforgiftninger

• Især aktuelt hos små utrivelige grise over 5 
dage

• Ofte E. coli og streptokokker

– Sår 

– Tarm 

– Luftveje 

Kilde: Seges



Mandskabet



Tidsforbruget ved 34 frav. pr. årsso

• 1.000 søer u. klimastald = 5 fuldtidsansatte = 2,8 i farestald

• 800 årssøer + smågriseproduktion (27.000/30 kg) på samme 
ejendom = 10,96 timer pr. årsso.

• Hvad er målet?

Kilde: Seges



Driftslederen

• Skal kunne kommunikere, motivere og oplære…

• Må gerne være lidt hård og konsekvent 

• Nærværende

• Velforberedt

• Sikker i sine beslutninger

• Ekstremt høje forventninger ”Alle grise er lige vigtige”

• Altid daglig kontrol og opfølgning  



Oplæring

● Demonstration af arbejdsopgaver 

● Erfaring fra andre steder tilsidesættes i starten.

● Meget klare forventninger

● Gentagende kontrol og opfølgning til arbejdet er gjort 
tilfredsstillende – Især registrering af den daglige dødelighed



Temperatur

Mindste amme

Kuvøse

Hulen

Afliv

Faste rutiner

Gå videre



Hvad ser vi dyrlæger

• For få hænder i farestalden

• Ingen forskudt arbejdstid

• Uerfarent/nyt mandskab

• Sløs i weekenden…. Fravænningsdag?

• Manglende motivation ”DanAvl’s skyld”

• Mindste amme med 16-18 stk.



Take home

• Soen skal fodres efter fostertilvækst fra d.85 (3,5 FE)

• Mælkeydelse skal være i top (10 ml råmælk)

• Energi før råmælk (tildelt/flyttes)

• Hurtig og ensartet kuldudjævning (8 timer)

• Temperaturstrategi = 38° C to timer efter fødsel

• Styr på virus og diarre infektioner

• Nok, motiveret og veluddannet mandskab


