
Torben Hansen droppede 
ved årsskiftet 2015/16 
zink til de fravænnede 
grise. Det har ikke givet 
problemer, men i et par 
uger ser grisene lidt 
ringere ud. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Hver af Torben Hansens otte små-
grisesektioner rummer 320 små-
grise. Det er i stor udstrækning det 
tal, han styrer efter, når han beslut-
ter, hvor mange søer han skal fra-
vænne.

»Med seks sektioner á 26 fare-
stier til 500 søer har vi god plads 
i farestalden. Det er jeg rigtig glad 
for«, lyder det fra Torben Hansen. 

Fravænningsalderen ligger om-
kring 28 dage incl. ammesøer. Han 
lægger mere vægt på grisenes stør-
relse end på deres alder ved fra-
vænning. Allerede den første uge 
får pattegrisene en håndfuld foder 
på gulvet to gange dagligt. 

Fravænning
Søerne flyttes lørdag, mens patte-
grisene først mandag flyttes til en 
fravænningsstald, der ligger et par 
km væk. En sti rummer 20-23 små-
grise. Kuldene blandes så lidt som 
muligt. 

»Afhængig af størrelse fortsæt-
ter de mellem 7 og 14 dage på fra-
vænningsblandingen«, siger han. 

Herefter følger en 9-15 kgs og 
en 15-30 kgs blanding, begge fra 
Vejrup Andel og begge med syre. 
Han bruger ikke tid på at lave gli-
dende foderskift. Alligevel er der 
ikke problemer med diarré, lige-

som behandlingsfrekvensen er me-
get lav. 

»Forbruget af antibiotika er 
nede på 10 procent af grænsen til 
gult kort«, fortæller dyrlæge Laura 
Lundgaard Jensen, LVK. 

Alligevel er det to til tre uger ef-
ter fravænning, at grisene kunne se  
lidt bedre ud. 

»De er måske lidt grå en uges 
tid, men de kommer over det uden 
behandling, og fra 12-15 kg tager 
de for alvor fra«, fortæller Torben 
Hansen. 

Han har vænnet sig til denne pe-
riode, og grisene kommer fint vi-
dere uden zink og uden antibio-
tika. 

»Måske har vi lidt mere is i ma-
ven, og lader grisene klare sig selv, 

fremfor straks at behandle med 
antibiotika«, funderer han. 

Dyrlægen bekræfter, at smågri-
sene kommer over det uden be-
handling, og afviser samtidig, at 
der er tale om underbehandling. 

Tilvæksten ligger omkring 450 
g og dødeligheden så lav som 1,5 
procent, hvoraf han skønner, at 
halvdelen skyldes brok. 

Både smågrise og søer får nogle 
håndfulde wrap-hø. Torben Han-
sen mener, at det er godt mod 
diarré. 

Han har klaret sig i over to 
år uden zink til smågrisene

»Jeg ændrede ikke noget i produktionen, da jeg droppede zink«, forklarer Torben Hansen. Foto Morten Thomsen

Dyrlæge Nicolai Weber, Se-
ges, dyrlæge Laura Lundgaard 
Jensen, LVK, og svineprodu-
cent Torben Hansen i stalden. 

Seges Svineproduktion besøger 
mange besætninger, der kører 
uden zink.

Af Morten Thomsen
Dyrlæge Nicolai Weber, Seges Svineproduk-
tion, har en mission om at finde den eller de 
forklaringer på, at nogle besætninger klarer 
sig fint uden veterinært zink til smågrisene. 

»Danske svineproducenter har ligesom re-
sten af EUs svineproducenter højst fire år til 
at lære at klare sig uden zink«, forklarer han. 

Indtil videre har han besøgt omkring 20 
besætninger, som er stoppet med zink. Han 
undersøger nu, hvilke fællestræk besætnin-
gerne har, og hvilke forhold der har størst 
betydning for, om en besætning kan klare sig 
uden zink. 

Der er ingen fællesnævner, der går igen 
i alle besætninger, men områder som høj 
fravænningsvægt, lav belægning i smågrise-
stalden og stabil pasning er sammen med 
veluddannet personale, forhold han ser flere 
steder i besætninger, der klarer sig uden 
zink.

»Foderoptagelsen før fravænning spiller 
nok også ind. Grise der har ædt meget før 
fravænning, klarer sig lettere uden zink efter 
fravænning«, siger han. 

Som hos Torben Hansen er det også en for-
del at blande grisene så lidt som muligt ved 
fravænning. På det område er Torben Hansen 
og mange andre svineproducenter udfordret 
af stigende antal levendefødte. Det presser 
pladsen i smågrisestalden, og gør det ofte 
nødvendigt at sammenblande grisene. 

På baggrund af Nicoalai Webers erfaringer 
sætter Seges i løbet af 2019 afprøvninger i 
gang hos en række afprøvningsværter. 

»Derfor vil vi gerne have kontakt til besæt-
ninger, der vil afprøve, de tiltag vi mener har 
størst effekt, men det skal helst være besæt-
ninger, som fortsat bruger zink«, lyder det fra 
dyrlægen. 

Den erfaringsindsamlingen han har gen-
nemført i foreløbig 20 besætninger, fortsætter 
han gerne med i 2019. 

Leder efter 
løsninger 
uden zink



Måske har vi lidt 
mere is i maven, og 
lader grisene klare sig 
selv, fremfor straks at 
behandle med antibio-
tika

Torben Hansen, 
smågriseproducent, Årre

1,5
 procent er 
dødeligheden efter 
fravænning hos Torben 
Hansen. Han bruger 
ikke zink og meget lidt 
antibiotika

 ■ Torben Hansen, Årre
 ■ 500 søer og 6.000 
slagtesvin

 ■ Har ikke brugt zink 
i 2½ år

 ■ SPF +myc
 ■ To ansatte  *

Bedriften Uden zink: Allerede ved årsskiftet 2015/16 stoppede Torben Hansen 
med at bruge zink. Hans forbrug af antibiotika er også lavt. 


