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Strategi til reduktion af porcin reproduktions- og respirationssyndrom (PRRS) hos grise i Danmark
• Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Danske
Svineslagterier, L&F Gris og Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet en
reduktionsplan for PRRS i Danmark
• Formålet er at højne sundheden i de danske grisebesætninger, og undgå de
produktionsmæssige udsving, der kommer under et udbrud af PRRS.
Derigennem vil antibiotikaforbruget sandsynligvis sænkes, ligesom velfærden vil
forbedres
• Fødevarestyrelsen vil fastsætte et nyt regelgrundlag med en revision af PRRSbekendtgørelsen, og det forventes at denne kan træde i kraft 1. juli 2022
• Offentliggørelsen af strategien til reduktion af PRRS vil ske samtidig i en koordineret
indsats af FVST, Slagterierne, LF Gris og DDD

Offentliggørelse af Reduktionsplan PRRS
Pressemeddelelse 3. maj 2022

Brev til alle producenter

Mål for reduktionsplanen
• Det overordnede mål med strategien for reduktion af porcin reproduktions- og
respirationssyndrom (PRRS) er at andelen af besætninger fri for PRRS øges over en årrække
Slagtegrise, andelen af
deklarerede PRRS-antistof-negative

2022
25%

2025
75%

Sobesætninger, andelen
af deklarerede PRRSantistof-negative

2022
58%

2025
85%

Delmålet vil for andelen af deklarerede PRRS-antistof-negative
slagtegrise være:
2022
25%

2023
45%

2024
60%

2025
75%

PRRS håndtering fremadrettet
Håndtering i besætninger
• Deklaration af besætninger
• Fritestning
• Sanering
• Prisdifferentiering

Håndtering generelt
• Avlssystemet
• Understøttende offentlig kontrol

Under forudsætning af frihed for klinisk mistanke
En gang om året udtages prøver
Antistof deklaration:

PRRS-antistof-negativ
besætning

PRRS-antistof-positiv
besætning

Totalsanering
el. fritestning

Klinisk deklaration:

Hver måned
underskrives en klinisk
deklaration

Kan levere til slagteri
uden yderlige tiltag.

Kravet om antistof-deklaration
gælder for alle besætninger
over 10 søer eller over 100
dyr totalt
Ca. 5300 CHR-numre i 2021

Klinisk deklaration gælder for
alle besætninger med
slagtegrise, som er deklareret
PRRS-antistof-positive

Senest fra 2025

Antistof deklaration:

En gang om året udtages prøver jf. SPF

PRRS-antistof-negativ
besætning

PRRS-antistof-positiv
besætning

Totalsanering

Klinisk deklaration:

Virus deklaration:

Hver måned
underskrives en klinisk
deklaration

Mindst en gang om året
udtages prøver til
undersøgelse for
PRRS-virus ved PCR

Kan levere til slagteri
uden yderlige tiltag.

Fritestning efter
totalsanering

PCR positive besætninger

Kravet om antistofdeklaration gælder for alle
besætninger over 10 søer
eller over 100 dyr totalt
ca. 5300 CHR-numre i 2021
Klinisk deklaration gælder
for alle besætninger med
slagtegrise, som er deklareret
PRRS-Antistof_positive
Virus deklaration gælder for
alle besætninger med
slagtegrise, som er deklareret
PRRS-Antistof_positive

Sanering
• Det er op til den enkelte griseproducent, i samarbejde med dennes dyrlæge at udarbejde en
strategi for reduktion af PRRS i besætningen.

• Der vil blive nedsat regionale PRRS-reduktionsråd, som skal koordinere indsatsen i områder
med mange PRRS-Antistof_positive besætninger.

Fritestning – efter viruspåvisning
• Muligt efter en totalsanering

• 14 dage før første levering til slagtning fra den nye besætning, skal
udtages 20 blodprøver af de ældste slagtegrise til undersøgelse for
PRRS-virus ved PCR.

• Ophævelsen af restriktionerne (fjernelse fra FVST officielle liste over
PRRS-besætninger ”PRRS-listen”) træder i kraft, når der foreligger
negativt svar for PRRS-virus på de 20 blodprøver.

Hvorfor er det en god ide?

Vi har gode forudsætninger i Danmark
• Ingen import af levende dyr
• En avlskerne fri for PRRS
• Et veludviklet system til deklaration af PRRS
•

Skal udvikles, men vi kommer til at kende PRRS status på alle CHR numre

• Gode datasystemer (CHR, SPF, Flyttedatabase)
•

Vi ved hvor grisene er

• Geografi – Begrænset luftsmitte fra nabolande
• Stor faglig viden om PRRS håndtering og sanering blandt den danske grisedyrlægestand

Hvilken udfordring står vi overfor?
• Flytte fokus og beslutninger fra besætningsniveau til regionalt niveau
• Kræver åbenhed, tillid og ærlighed fra producenter samt rådgivende dyrlæger og
konsulenter
• Flere områder i Danmark med høj besætningstæthed samt udbredt PRRS smitte

• Integrerede besætninger – faglig udfordring i forhold til sanering
• Rådgivende dyrlæger krumtap for at sikre succes
• Fælles fodslag i branchen
• Største veterinærfaglige udfordring siden?…

Hvad sker der nu?
• Slagterierne laver selv en individuel udmelding omkring prisdifferentiering
• Ny PRRS bekendtgørelse i høring medio maj
• Månedlig klinisk erklæring for alle CHR numre med slagtegrise som IKKE er deklareret
PRRS-Antistof_negative
• Forventelig krav per 1. Juli 2022

• PRRS deklaration (status) på alle CHR numre
• Formentlig krav senest 1. januar 2023

• Oprettelse af regionale råd for at lave en koordineret lokal indsats
• Igangsættes i løbet af andet halvår 2022

