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Kvalt i succes…?

• Danske søer har verdens højeste kuldstørrelse  høj 

effektivitet 

• Grundlagt vha. et systematiseret avlsarbejde

• Selektion for kuldstørrelse  negative sideeffekter i 

form af stigende dødelighed

• FGK  LG5 

• Total pattegrisedødelighed i 2015 på 21,5% 



Udvikling i kuldstørrelse



Kuldstørrelse vs fødselsvægt
Stigende kuldstørrelse  flere grise med lav 
fødselsvægt
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Set fra staldgangen…



Fødselsvægt vs dødelighed
Lav fødselsvægt er den største risikofaktor for 
at dø før fravænning



Den lille gris…

• En lille gris er ikke bare en lille gris…

• Nogle har manglet næringsstoffer under 
drægtigheden  IUGR grise (Delfin-grise)

• Hvordan kommer dette ”fænomen” til udtryk 
hos grisene?



IUGR grisen

• Kan kendes på hovedformen og 
skyldes asymmetrisk vækst af 
organer:

1. Stejl delfin lignende hovedform 

2. Udstående øjne  

3. Rynker vinkelret på mundvigen 

Figur: Hovedets morfologi hos en 

normal gris (venstre) og en IUGR gris 

(højre), (Hales, et al., 2013) 

Normal gris IUGR gris



IUGR grisen vs ”lille gris” i praksis 
Hvad adskiller dem og hvorfor er ekstra fokus nødvendig?

• Lav fødselsvægt

• Kamp om råmælk med kuldsøskende

• Født med begrænsede energidepoter

• Underudviklede organer (IUGR-grisen)



Pattegrisens ernæring…

• Råmælk i aftagende mængder… 

• Den egentlige mælkeproduktion…

• Energi fra råmælken skal forsyne grisen i dette vindue 
(24 – 33 timer)

• I praksis er det herefter problemerne opstår…

Måling af blodsukker



Råmælk – hvad skal det bruges til?
• 1) Antistoffer (IgG)            imod besætningens

sygdomme

• 2) Energi (og varme)                   termoregulering, 
bevægelse og vækst

Født med begrænsede 
energireserver 
kræver hurtigt og 
tilstrækkeligt optag af 
råmælk



Råmælk – hvorfor så vigtig?

(Le Dividich et al 2006)

Glykogen

Fedt

Vedligehold

Fysisk aktivitet

Termoregulation

Oplagret energi

Energi ved fødsel Energi der skal bruges på

overlevelse
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Råmælk – hvad kan du gøre i praksis?

• Hvor meget råmælk skal 
en pattegris have?

➢200 – 250 g pr gris 
eller 160 – 170 g pr 
kg kropsvægt

• Stor forskel i optaget 
kuldsøskende imellem:

➢(0 – 700 g; 24t)



Råmælk – hvad kan du gøre i praksis?

• Splitmalkning

➢ Forbedrer overlevelsen hos 
grise med en fødselsvægt    
< 1 kg 

➢Min 2 skift

• Manuel tildeling

➢Max 15 – 20 ml

➢OBS mavesækkens størrelse

➢Tidsinterval! 



Varme
• Modstridende ønsker! 

Vægt Temp.

Pattegris 1 kg 34-36°C

So 250 kg 15-20°C

VS.



”Sidehoved / Sidefod”.

Indføj ”Sted og dato” i 

Varme – hvad kan du gøre i praksis?

For varmt

Observér grisenes liggeadfærd
Tilføre varme til kolde grise OBS 
energiforsyning! 

For koldt 



Soen – en vigtig del af ligningen

Amdi, Lundgaard et al., unpublished
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Take home message
• Råmælk/energi og varme  nøglen til overlevelse 

hos grise med lav fødselvsægt


