
PRRS håndtering og sanering i 
udendørs svineproduktion



Symptomer ved PRRS
• Reproduktionsproblemer

• Øget antal omløbere

• Sene aborter/tidlige faringer

• Flere svagt og dødfødte grise

• Øget dødelighed ved pattegrise

• Dårligere immunitet på grisene

• Dette medfører flere infektionssygdomme.

• Sodeksem

• Ledbetændelser

• Hjernebetændelse

• Diarre 

• Luftvejsproblemer



PRRS I Danmark
• 1386 besætninger positive for PRRS

• PR 1.januar 2023 kommer en besætning ved viruspåvisning 

(PCR) på Kinalisten

• Som udgangspunkt er man på listen i 14 mdr.

• Konsekvens ved placering på kinalisten

• Speciel slagtedag og håndtering på slagteriet

• Forventes at kunne omsættes som økologisk kød.

• Differentieret notering



Kinalisten

• Konsekvens ved placering på kinalisten

• Speciel slagtedag og håndtering på slagteriet

• Forventes at kunne omsættes som økologisk kød

• Differentieret notering

Antal måneder PRRS positiv Fradrag

0-4 - 20 øre/kg

5-8 - 40 øre/kg

9-14 - 80 øre/kg

15-18 - 120 øre/kg

19-24 - 200 øre/kg

>24 - 300 øre/kg



Overvejelser inden sanering
• Hvordan ser det ud I nabolaget

• Møde med nabobesætninger I forhold til områdesanering

• Sanering af egen besætning hvis naboen ikke gør, 

kan være værdiløs

• Hvilken type sanering passer i netop din besætning

• Totalsanering

• Delsanering

• Ændringer i forhold 



De 4 PRRS stadier i besætningen

Stadie 1 Stadie 2

Stadie 3 Stadie 4

Stadie 1 (Udbrud)
• Ingen antistoffer
• Høj virus koncentration

Stadie 2 (Balance)
• Antistoffer
• Lav virus koncentration

Stadie 3 (Sygdomsfri)
• Antistoffer
• INGEN virus 

Stadie 4 (Åben)
• INGEN Antistoffer
• INGEN virus 



Eks. Blå SPF + Myc + Ap 6 + Ap 12 + PRRS 1

Blå SPF

95 -100 % succes

Let at lave og forstå for alle

Dyr løsning. 5-9 mdr. Dækningsbidrag

Totalsanering modellen



De 4 PRRS stadier i besætningen

Stadie 1 Stadie 2

Stadie 3 Stadie 4

Stadie 1 (Udbrud)
• Ingen antistoffer
• Høj virus koncentration

Stadie 2 (Balance)
• Antistoffer
• Lav virus koncentration

Stadie 3 (Sygdomsfri)
• Antistoffer
• INGEN virus 

Stadie 4 (Åben)
• INGEN Antistoffer
• INGEN virus 



TotalSANERING PRRS
UGE 1

UGE 1

UGE 5

UGE 12

UGE 19

UGE 5

UGE 11

UGE 28

UGE 35

UGE 42 

Stop løbninger

Start salg af fravænnede søer + drægtige søer op til 13. drægtighedsuge 

Sidste faring

Sidste fravænning 

Sidste salg af smågrise

Indkøb af polte til andet site.

Løbning af de første polte

Første faring

Første fravænning

Første salg af smågrise



Blå SPF + Myc + Ap 6 + Ap 12 + PRRS 1

Blå SPF + Myc + Ap 6 + Ap 12

60 – 80 % succes

Mange rutiner skal ændres

Billigere og koster kun ca. 10 – 15 % I produktivitetssænkning

Delsanering modellen



De 4 PRRS stadier i besætningen

Stadie 1 Stadie 2

Stadie 3 Stadie 4

Stadie 1 (Udbrud)
• Ingen antistoffer
• Høj virus koncentration

Stadie 2 (Balance)
• Antistoffer
• Lav virus koncentration

Stadie 3 (Sygdomsfri)
• Antistoffer
• INGEN virus 

Stadie 4 (Åben)
• INGEN Antistoffer
• INGEN virus 



DELSANERING PRRS
UGE 1

UGE 4

Uge 19-22

Uge 19

UGE 20

UGE 23-33

UGE 30

UGE 27-30

UGE 30-37

UGE 35+38+41

UGE 36

UGE 42

Der indkøbes maximalt muligt antal polte. Alle polte og søer vaccineres mod PRRS   

Polte og søer vaccineres mod PRRS 2. gang. Mc Rebel mild indføres på farefolden

Her tages der processing fluids (testikler) af  pattegrise for PCR for PRRS.

McRebel streng på gamle farefold. Fravænnede grise fra gamle farefold flyttes til andet site.

Her forventes de første PRRS frie grise at blive født. 

Mc Rebel streng ved indsættelse på den nye farefold. 

De første fri for PRRS grise fravænnes fra den nye farefold. De flyttes direkte til ren og helst sektioneret fravænningsstald

60 pattegrise testes for PRRS virus på nye farefold

Grise fravænnes til tom fravænningsstald

20 fravænningsgrise testes for PRRS antistoffer

Rene uvaccinerede polte må indsættes i ren poltefold/opstaldning

Uvaccinerede polte må tages ind i sobesætning



Hvad er Mc Rebel?:

• Management 

• Changes to 

• Reduce 

• Exposure to 

• Bacteria to 

• Eliminate 

• Losses



Porcus 2022

DELSANERING PRRS

HVAD ER MC REBEL?
MC REBEL – DE 10 GYLDNE REGLER

Grise flow

• Strikt holddrift (alt ind/alt ud)

• Ingen kontakt mellem forskellige aldersgrupper

• Ingen kontakt mellem grise fra fravænning til 6 måneder og søer

• Ingen grise fra et ugehold må blive tilbage i farefolden efter fravænning



HVAD ER MC REBEL?
MC REBEL – DE 10 GYLDNE REGLER
Management på farefolden

• Ved kuldudjævning flyt kun overskydende grise + flyt mindst muligt rundt på grise

• Du må ikke lave ammesøer efter 48 timer. Søerne fyldes op til ca. 16 pr so i ugeholdet på folden

• Undgå smitteoverførsel ved håndtering, hold grisene i aldersgruppen

• Syge og svage grise må ikke flyttes, de får chancen hos soen!

• Fravæn alle grise fra et ugehold samtidig

• Fravænnede grise i folden er forbudt

• I perioden med streng MC Rebel anvendes særskilt fodtøj til hhv. rene og  beskidte farefolde. Start nedefra i 
alder og gå op.



DELSANERING PRRS

HVAD ER de vigtigste punkter McRebel?

• Skift kanyle mellem hvert kuld 
• Smitte med PRRS, influenza, streptokokker



DELSANERING PRRS

Porcus 2022

HVAD ER de vigtigste punkter McRebel?

• Strikt holddrift farefold og fravænningsgrise(alt ind/alt 
ud)

• Ellers overslæbes virussmitte



Uge 1: 

Der indkøbes maximalt muligt antal polte. Alle polte og 

søer vaccineres mod PRRS   

DELSANERING PRRS



Uge 4 : 

Polte og søer vaccineres mod PRRS 2. gang. Mc Rebel 

mild indføres på farefolden

DELSANERING PRRS



Uge 4 : 

Mild Mcrebel opdeling af farehold i små folde med hønsenet, 

så grisene bliver i ugehold.

DELSANERING PRRS



DELSANERING PRRS

Her tages der processing fluids (testikler) af  pattegrise for PCR 
for PRRS.

Uge 19-22:



Uge 19: 

McRebel streng på gamle farefold

DELSANERING PRRS



Uge 19: 

Mc Rebel streng indføres på farefold 1 (gamle). 

Fravænnede grise fra gamle farefold flyttes til andet site.

DELSANERING PRRS



DELSANERING PRRS

Uge 20: 

Her forventes de første PRRS frie grise at blive født. 



Uge 23: 

Mc Rebel streng forebyggelse indføres på den nye 

farefold ved indsættelse af drægtige søer

Fortsættes til uge 33

DELSANERING PRRS



Uge 23: 

Mc Rebel streng forebyggelse indføres på den nye 

farefold  ved indsættelse af drægtige søer

Fortsættes til uge 33

DELSANERING PRRS



DELSANERING PRRS

Uge 30: 

De første fri for PRRS grise fravænnes fra den nye farefold. De 

flyttes direkte til ren og sektioneret fravænningsstald.



Uge 27- 30: 

60 pattegrise testes for PRRS virus i uge 27, 28, 29 og 30.

Hvis PRRS negative i sidste sæt kan Mc Rebel stoppes

DELSANERING PRRS



UGE 30 -37 :

De første fri for PRRS grise fravænnes fra den nye farefold. 

De flyttes direkte til ren og helst sektioneret 

fravænningsstald

DELSANERING PRRS

UGE 34+37+40:

20 fravænningsgrise testes for PRRS antistoffer



UGE 36:
Rene uvaccinerede polte må indsættes i ren 
poltefold/opstaldning 

DELSANERING PRRS



Uge 42: 

Uvaccinerede polte må tages ind i sobesætning

DELSANERING PRRS
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DELSANERING PRRS
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DELSANERING PRRS

Efter sanering:

Smittebeskyttelse fortsætter på et højere niveau

•Produktivitet vil typisk være højere end før sanering

•Udgifter til medicin og vacciner vil ofte være lavere

•Gør brug af ”Porcus Smittestopper”
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