
Bør vi øve os på at blive zinkfri?

Muligheder og udfordringer, bl.a. diarre 
og ødemsyge

Dyrlæge Mette Gade, LVK
Temadag 25/2 2020 Udendørs Svineproduktion



Hvem er jeg?

• Dyrlæge i 2004

• Rådgivning i svine- inkl. 
frilandsbesætninger

• LVK siden 2017

• Privat landbrug og 
minkproduktion ved 
Holstebro 



Baggrund 

• Mest effektive og billigste måde at forebygge 
fravænningsdiarre og andre coli infektioner såsom 
ødemsyge 

MEN

• EU-kommissionen vedtog i 2017, at brugen af 
medicinsk zink til grise skal ophøre senest juni 2022 i 
hele EU

• Herefter maks. 150 mg zink/kg til smågrise

– ”Baggrundsdosis” er omkring 40 mg/kg

– Fremover må kun omkring 100 mg/kg tilsættes 



Forudsætning for succes

• Grisen

• Foderet

• Stalden

• OBS: Travl hverdag og økonomi….

• Intet erstatter zink 1:1
• Sats ikke på at vidundermidlet bliver fundet inden 2022! 



Grisen 

• Alder ved fravænning vigtigere end vægt 

• Brug af vacciner/ øge robustheden 

– Vepured/Ecoporc Shiga; Coliprotec F4/F18, 
(Porcilis Lawsonia el. Enterisol)

• Fodertræning på faremarken 

– fra min. 4 ugers alderen

– Så meget foder som muligt

– Problem med kolde – våde perioder/især slagregn 



Vacciner 

• Mod colibakterier af typen F4 og 

F18

• Gives fra 18 dages alderen i 

munden

• Beskyttelse efter 7 dage og i mindst 

21 dage (formentlig længere) 

• Pris: 5,45 kr/ds. 

• Beskytter mod Verotoxin

• Gives fra hhv. 2. el. 4. 

levedøgn

• Pris: 7,34-7,43 kr/ds. 



Øvrige ”diarrevacciner”

• Enterisol
– Fra 3 ugers alderen

– Gives i munden 

– Beskyttelse efter 3 uger og 
varer min. 17 uger

– Pris: 5,10-5,2 (stiger 2 % den 
1/3-20)

• Porcilis Lawsonia
– Fra 3 ugers alderen

– Gives i musklen 

– Beskyttelse efter 4 uger og 
varer i min. 21 uger

– Pris: 8,30 kr

– Porcilis PCV M.hyo: 9,49-9,98 
kr



Ødemsyge 

• Overslæbes med gnavere og 
fugle

• Meget udbredt i 
frilandsbesætninger

• Blandt vores 
frilandsbesætninger i LVK har 
over 70 % ødemsyge 

• En besætning kan ikke testes 
fri for ødemsyge

• Formentlig stigende problem 
når zink bliver forbudt!

Foto: Seges



Case – øko. 12-110 kg:



Case:

+Zn



Case:



Case: 

Foderændring:

Samme mængde protein i blandingen, men mere protein baseret 

på fisk og ikke soja



Case:
Før Efter

Døde, % 4-5 0,5-1 

Pris pr. gris, kr. 523 523

4 % fald i døde, kr. - 21

Vaccineudgifter, kr. 0 13

Foderudgifter, kr./fes 3,8 (Zn-foder: 4,20) 4,07

Foderudgifter, kr./gris
(regner med 16 fes i de 
første 14 dage) 

- -4,3 

Gevinst, kr. - knap 4

+ færre skravlgrise = mindre foderforbrug



Økonomi, økologisk 12-110 kg

Økologiske grise fra 12-110 kg

Pris indkøb, smågris, kr. 500 

Fes, slagtesvin, kr. 3 

Slagtesvinenotering, kr./kg 20,75 

Godkendelsesprocent 75

±1 % dødelighed koster, kr.  ±11 (5-16)

±0,1 fes/kg tilvækst koster, kr. ±30 



Fodertræning på faremark 

Fotos: Mette Gade



Fodertræning på faremark 

• Rigeligt med ædepladser 

– ofte gode erfaringer med 1 automat pr. 4 søer (dvs. 4 kuld),  
men overvej at forsøge med 1 automat pr. 2 søer 

• Grisene skal kunne æde samtidig og i tilknytning til 
soen

• Grisene skal kunne stå i læ og tørvejr

• Jo tættere foderstedet er på hytten jo bedre

• Godt foder (råvarekvalitet)

• Fra min. 4 ugers alderen



Foderet 

• Lavere proteinniveau vigtigst (< 18 % protein)

– Reduceret mængde ufordøjet protein i tarmen

– Reducerer risiko for osmotisk diarre

– Reducerer protein fermentering i tarmen

– Reducerer E.coli kolonisering 

– Men reducerer også produktivitet!

– Udfordring i økologi

• Ikke tilladt at bruge kunstige aminosyrer/lysin 



Foderet 

Kilde: Seges



Stalden 
• Ren tør stald!!

• Ofte vanskeligt især i vinterhalvåret

• Kan der laves ændringer så udtørring bliver bedre 
(nedhæng, varmekanoner osv.)

• Kalkning mellem holdene (obs. udtørring)

• Stalosan F/B til tørdesinfektion + ekstra halm

• Ekstra varme og undgå træk – kig på grisene!

• Rent vand

• Undersøg vandprøver, evt. vanddesinfektion 

• Storstier (300-400 grise!)



Skal i gang med at æde hurtigt!

• Højt foderoptag = dækket ind med zink

• (Opblødt foder de første 14 dage)  

• Samme blanding som faremark 

• Vandspejl/ drypvanding 



Drypvanding 

Svin juni 2017



Ved dehydrering dannes mindre slim og dermed 

øges risikoen for infektioner 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUivSD7_vRAhXkFZoKHfhRBcEQjRwIBw&url=https://twitter.com/mmw_lmw/status/763166138226225153&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNHXnri_uy_xiIwugudDba0g53jlLw&ust=1486484018918639


Passe grisene!
• Er restriktiv fodring muligt? 

• Mindre maveindhold = 
colibakterier

• grisene skal æde op indenfor 
et kvarter

• min. 4 daglige fodringer

• Mindst 10 cm ædeplads pr. 
gris

• Brug gulvfodring eller 
flytbare trug

• I risikoperioden fra 4-10 dage 
efter fravænning

Foto: Seges



Opfordringer!  
• Øv jer med mindre zink før deadline

– 1,5 kg/ton foder ligeså godt som 3 kg i forsøg (ikke altid i virkeligheden)

• Lav e-kontrol: foderforbrug og dødelighed!

• Diagnostik og vaccinationsprogram

– Vacciner giver en mere robust og stabil gris i drift 

– Især vigtigt når grisene er meget påvirket af 
klimaet og miljø

– Begrænsede muligheder for antibiotika i øko

• Regn cost-benefit! 



Foto: Mette Gade

Find mere inspiration på: www.zinkguide.dk
Antibiotika manual SEGES

http://www.zinkguide.dk/


Bliver det sværere at blive zinkfri 
på friland?

Produktionsform Konventionel Friland – konv. Friland – øko.

Robusthed/alder 
ved fravænning 

+* ++ +++

Fodertræning før 
fravænning 

++ (++**) (++**)

Reduceret protein +++ +++ +***

Varme og hygiejne +++ (+)**** (+)****

*  Større kuld og grisebytteri = mindre vægt ved fravænning 

**Afhænger meget af årstiden/vejret.

***  Må ikke bruge kunstige aminosyrer

**** Større variation i staldtyperne, plads til forbedringer mange steder  


