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Øresår hos grise .   

Øresår er stadig nærværende og problematisk i en del besætninger. Dels kan grisene ofte ikke  sælges, og 

dels udgør det i de sværere tilfælde formentligt også et velfærdsmæssigt problem. 

Øresår ses typisk hos grise i aldersgruppen 15-25 kg, men kan forekomme allerede hos nyligt fravænnede 

grise. Problemet løser oftest sig selv efter 2-3 uger i slagtesvinestalden. 

 

Lidelsen er bestemt ikke ny.  

 Er der dukket ny viden op på området, som er i stand til at løse problemet ved et trylleslag? 

Nej, desværre ikke. Og reelt kendes den præcise udløsende faktor heller ikke endnu. 

 

Hvad ser vi? 

Skorpedannelse   i  nederste ørerand eller –spids,  rødme, hævelse , vævshenfald , øresår  og  vævstab i  

forskellige grader. 

Det kan være mere eller mindre udbredt i klimasektionerne.  

Forekommer hele året rundt, men synes ofte værre i sommerperioden. 

I mange tilfælde ses det,  at sår- og skorpedannelse kommer først ,  hvorefter stifæller tiltrækkes og  i nogle 

tilfælde begynder at sutte. Grisene kan lide smagen af sårskorpe og blod, og starter herefter med at bide. 

Der ses milde tilfælde, hvor sårene nøjes med at forblive ganske små og overfladiske, og hvor der ikke sker  

videre udvikling, men der ses også ganske svære tilfælde,  hvor det kan være svært at få grisene til at 

stoppe, og nogle gange først,  når der er sket stor skade på ørevævet. 

 

Er bakterier primært årsag til øresår, eller kommer de efterfølgende, når der først er opstået en rift i 

huden? 

Undersøgelser peger på begge dele som muligt. 

Sikkert er det, at  Stafylokokker regnes for at spille en vigtig rolle indledningsvis i symptombilledet.  

Det er klarlagt fra mikroskopiske undersøgelser af ørevæv, at læsionerne starter i overfladen af huden, og 

at Stafylokokker er i stand til at forårsage disse forandringer. 



Toxinproducerende Stafylokok hyicus ( den sammen bakterie som forårsager Sodeksem ) isoleres oftest fra 

sårene,  men også stafylokok aureus  isoleres, samt f.eks.  Hæmolytiske streptokokker .  Billedet er blandet, 

og udfaldet  af øresårets karakter, angives af nogle for at være en konsekvens af samspil mellem flere 

forskellige bakterier.  

 Syndromet  regnes i høj grad også som et multifaktorielt kompleks, hvor løsningen for den enkelte 

besætning kan variere. 

 

Hvad spiller ellers ind? 

3 vigtige  basale forhold er altid:  Foder/vand, Plads, Klima. 

Er der mangel eller svigt  i  disse basale daglige behov for grisene,  giver det anledning til øget  aggression 

og  et øget stress niveau, og  derved øget risiko for nedsat immunitet, øget risiko for slagsmål og rifter, og 

dermed yderlig forværring  af problemerne. 

Derfor er det naturligvis åbenlyst, hvis dette ikke er opfyldt, da skal dette rettes i første omgang. 

Nøje gennemgang af de enkelte punkter vil  være nødvendig  

 

Hvad tjekkes i første omgang? 

VAND : 
 

Altid rent og nemt tilgængeligt vand? 
Mulighed for rensning af vandrør?   
 
 Foretages der rutinemæssig rensning af rør med et godkendt middel til dette formål?  
 

FODER Tilstrækkelig ædepladser ? 
 Uro omkring fodringen?  
Fodersystemet, er der problemer med udfodringen?  
Altid foder tilgængelig i ad libitum systemer? 
Foder optimeret korrekt ? 
Er der det rette forhold mellem fosfor / fytase? 
 

PLADS:  
 

Belægningsgrader overholdes som dansk lovgivning foreskriver. 
 

KLIMA/NÆRMILJØ: 
 

Varme og luftfugtighed der modsvarer grisenes behov i fht.  til alder. 
 (Stafylokokker trives i høj fugtighed ) 

 

Andre Forhold  : 

På hospitaler er stafylokokker  frygtet, idet stafylokokker er  smitsomme, og en stafylokokinfektion kan få 

fatale følger for svækkede patienter.  



Fokus på et højt hygiejne niveau , og i særdeleshed på  at opretholde en grundig håndhygiejne er væsentligt 

på hospitalerne. Dette er med til at kontrollere unødig spredning af infektionerne. 

Stafylokokker er almindelig  forekommende, og findes som en nærværende bakterier på  grise og i deres  

miljø,  og forsøg på udryddelse af bakterien  giver ingen mening. Der imod er erfaringen, at reduktion af 

smittepresset i ramte besætninger ofte har  været et positivt tiltag. 

- Desinfektion af grisene før indsættelse og efterfølgende én gang ugentligt, f.eks. med Agrosept        

( dosis 1%) 

- Effekt af antibiotisk behandling direkte rettet mod stafylokok infektion hos grisene,  er oftest 

skuffende . 

- Fokus på vask, desinfektion og udtørring inden indsættelse af nye grise. Indsættes naturligvis i 

varme og tørre sektioner. 

 

- Sørg altid for at kontrollere øvrige infektioner, som  kan betyde immunitets nedsættelse hos grise, 

og som besætningen måtte døje med 

 

Vaccination mod stafylokok 

-  I særligt hårdnakkede tilfælde, hvor det ikke er lykkes at styre infektionen trods gode fysiske 

rammer, har autovaccine været en løsning, dvs. vaccine der er frembragt specielt mod stafylokok 

bakterien, der er isoleret fra ørevæv fra grise i besætningen med øresårsproblemer. 

 

 

Konklusionen omkring øresår er derfor:  

- Den kan være besværlig at håndtere. 

- Det  forsvinder sjældent ved  at tænke,  at det går over af sig selv . 

- Øresår kræver handling. 

- Fokusér på de basale ting først: VAND, FODER, KLIMA, PLADS 

- Minimér smittepres og smittespredning. 

 

 

 

 

 

 
 

 


