
14.00-14.20 

Velkomst 

Status på PRRS fra Hatting Horsens, samt fremadrettet overvågning af 
ornestationerne

Claus Heisel , Chefdyrlæge LVK

14.20-14.50

Bliv bedre til smittebeskyttelse og minimer risikoen for afrikansk svinepest

Ida Friis Overgaard, LVK teamleder og svinefagdyrlæge

14.50-15.20

Sådan sænker du dødeligheden hos de mindste pattegrise

Christian Christoffersen og Kristian Krogh, LVK svinedyrlæger

15.20-15.45 Kaffepause

15.45-16.20

Nyeste viden om fravænning uden medicinsk zink

Niels Kjeldsen, Seges og Charlotte Johannessen LVK svinefagdyrlæge

16.20-16.50

Erfaringer fra produktionskoncept slagtesvin med fokus på leveringsstrategi

Kristian Jensen, DC





Svinepest!!!  



PRRS Hatting Horsens

• Ultimo juli blev der konstateret PRRS smitte på 
Hatting Horsens. Smitten er sandsynligvis 
introduceret primo juli i en af sektionerne. 

• Det vides ikke, hvornår de enkelte orner er blevet 
smittet eller har udskilt virus i sæden i løbet af juli 
måned

• Vi må derfor betragte det som sandsynligt, at alle 
sektioner kan have været smittet det meste af juli 
måned og dermed kan have haft PRRS i sæden



PRRS Hatting Horsens

• Smitte med ny PRRS type 1 variant, en 
rekombination mellem 2 typer af vaccine, Unistrain
og Suvaxyn PRRS

• Formodet smitte fra nabobesætning

• Meget alvorlige kliniske PRRS symptomer i ramte 
besætninger

• Smitten kunne være påvist tidligere!!



Status på PRRS smitte



Nye veterinære regler om 
smittebeskyttelse og overvågning 
• Forbedret smittebeskyttelse (rødt niveau)på 

isolationsstalde KS stationerne

• Forbedret overvågning af PRRS med både antistoffer 
og viruspåvisning

• Hurtigere smittepåvisning ved udbrud, færre 
smittede besætninger



Hvordan påvises PRRS ?
Blodprøver til påvisning af PRRS antistoffer

Antistoffer udvikles 10-20 dage efter infektion

Mange metoder til påvisning af antistoffer

Direkte påvisning af PRRS virus ved PCR metoden

Polymerase Chain Reaction – påviser specifikke 

dele af DNA/RNA fra virus eller bakterier

Blod  spyt   sæd

Blod bedst

Idexx, IPT, MFIA, MultiplexPCR

Billed kilde: SEGES

AntistofferVirus



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Smittebeskyttelse

Uren Ren

SPF-Sundhedsregler for rød SPF. 

Ikrafttrædelse: 1. januar 2020

Ornestation min 1000 m

Isolationsstalde min 500 m

Kompensation for afstand: 

luftfiltreringssystem, UV-C lys system eller 

en lignende teknologi, inkl. dokumentation 

Ikrafttrædelse: 1. juni 2020 for 

ornestationer og 1. januar 2021 for 

karantænestalde

Forrum samt bad ind for såvel gæster som 

fast personale. 

Ikrafttrædelse i løbet af Q1 2020



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Ny overvågning af 
isolationsstalde for PRRS 

fra november 2019
Tidligere Ny

Antistoffer

Virus



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Ny overvågning af ornestationer 
for PRRS 

fra november 2019
Tidligere Fremtidig

antistoffer

virus

Blod/spytprøver


