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Danske Svineslagterier

Formålet er at reducere forekomsten af PRRS hos 
danske grise og derved højne sundheden, undgå de 
produktionsmæssige udsving, og derigennem få 
antibiotikaforbruget sænket og velfærden forbedret
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indryk’ for at skifte mellem

r Hvorfor bekæmpe PRRS?
PRRS kontrol = mere sikker griseproduktion

• Jo mindre virus i cirkulation, jo færre økonomisk udsving for især sohold

• Jo mindre virus i cirkulation, jo lavere risiko for at PRRS virus                                              
udvikler sig til noget værre:

• PRRS virus rekombinerer, nye varianter i cirkulation 

• Vaccinestammer kan også rekombinere (Horsens varianten, 2019)

• Høje dødeligheder (op til 50% døde pattegrise), mange aborter, døde søer, etc.

• Ved at kontrollere og reducere forekomst af PRRS i DK = Mindre risiko for at PRRS 
udvikler sig til aggressive varianter.

Reduceret 
dødelighed

Lavere 
antibiotika

forbrug

Bedre 
bundlinje
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PRRS-antistof-positiv 
besætning

PRRS-antistof-negativ 
besætning

Kan levere til slagteri 
uden yderlige tiltag 

Hver måned 
klinisk deklaration

Antistof deklaration:
(primo 2023)

Klinisk deklaration:
(primo 2023)

En gang om året udtages prøver

Virus deklaration:
(2025)

Mindst en gang om året 
udtages prøver til 
undersøgelse for 

PRRS-virus ved PCR

Totalsanering/ 
delsanering/test

PCR positive besætninger
(FVST´s liste)

Fritestning efter 
totalsanering

Virus deklaration gælder for 
alle besætninger, som er 
deklareret PRRS-antistof-
positive

Kliniske tegn og virus positiv 
(FVST´s  liste)

Ingen kliniske tegn

Antistof-deklaration gælder for 
alle besætninger over 10 søer 
eller over 100 dyr totalt 

Klinisk deklaration gælder for 
alle besætninger, som IKKE
er deklareret PRRS-antistof-
negative
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Prisdifferentiering (primo 2023) 

Antal måneder efter PRRS virus er 
konstateret i besætningen

Fradrag per kg

0 – 4 måneder 20 øre

5 – 8 måneder 40 øre

9 – 15 måneder 80 øre

15 – 18 måneder 120 øre

19 – 24 måneder 200 øre

Over 24 måneder 300 øre

Slagtning af grise fra besætninger, hvor der er påvist PRRS-
virus er forbundet med ekstraomkostninger

Fradrag på slagtegrise fra besætninger med påvist PRRS-virus 
(PCR) og som deraf er placeret på FVST’s officielle PRRS-liste 

Efter totalsanering og test af indsatte grise for virus-
påvisning med negativt resultat er man ude af FVST´s 
officielle PRRS liste

Ingen fradrag på slagtegrise som leveres 
fra antistof-positive besætninger

Ingen fradrag på slagtesøer
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Mål for reduktionsplanen

• Det overordnede mål med strategien for reduktion af PRRS er at andelen af besætninger fri for 
PRRS øges over en årrække

Slagtegrise, andelen af 
deklarerede PRRS-anti-
stof-negative  

 

Sobesætninger, andelen 
af deklarerede PRRS-
antistof-negative  

 

 

2022
25%

2025 
75%

2022 
58%

2025 
85%



Status PRRS deklarering

PRRS 
Negativ

40%

PRRS 
Positiv

19%

Ukendt
41%

CHR NUMRE MED GRISE 
NOVEMBER-22 (N=5044)

Udgangspunktet

PRRS 
Negativ

32%

PRRS 
Positiv

15%

Ukendt
53%

CHR NUMRE MED GRISE 
DECEMBER-21 (N=5322)

Aktuel status

-5%



Status PRRS deklarering

Melding fra SPF-SUND:

1127 indgåede PRRS-aftaler 
• Ca. 550 i gang med at få status
• 104 som afventer underskrift 
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Dynamisk PRRS kort

• Opdateres dagligt

• Aktuel CHR data + sundhedsdata

• Gratis adgang for praktiserende dyrlæger 
og konsulenter siden 1. juli 2022 via 
landmand.dk 

• Tilgængeligt for alle med svinefaglig 
tilknytning til dansk griseproduktion på 
landmand.dk med AgroID siden 25. oktober

• Vigtigt værktøj når der skal skabes overblik 
og igangsættes område-saneringer

• Kommende versioner med zoner og 
flyttemønstre
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Demonstration af dynamisk PRRS kort.



38%

54%

8%



Besætningsliste



Områdesanering – hvordan griber vi det an?

Besætningssanering kombineres med områdesanering

Status på alle besætninger  - SPF eller PRRS-deklareret

Opdaterede og dynamiske kort 

Udpege zoner til reduktion

Ingen tilførsel af positive grise til zone

Involvering af alle producenter og dyrlæger

• Afstemning af forventninger og mål

• Koordinering af den regionale indsats
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1. Status på alle besætninger

2. Reducer risiko for smitte af sohold

Er det nødvendigt at ændre flytte/handelsmønster?

3. Få adgang til PRRS frie smågrise

1. Sohold skal stabiliseres = fravænne negative grise, eller

2. Sohold totalsaneres

4. Smågrisestalde og slagtegrisestalde tømmes

5. Stop for vaccination i sohold

6. Fritestning af sohold og efterfølgende smågrise/slagtegrise

Hvordan skal vi gribe det an? – forslag
Skal altid tilpasses lokale forhold

Bornholm som eksempel
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• Anbefalinger adopteret fra USA (AASV)

• L-C-H metoden (load-close-homogenize)

• Besætning lukkes i 210 dage

• Massevaccination med MLV vaccine (Type 1 eller Type 2)

• McRebel tiltag i farestald (afbryd smitteveje)

• Overvågning med PCR (testikler, haler, tunger, reb)

Stabilisering af sohold - anbefalinger

Definition på stabilt sohold:
4 PCR negative blodprøverunder i træk fra 60 (pools af 5 grise) af de 

ældste pattegrise 
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Klassifikation af sohold
Status Sohold Beskrivelse

Sohold (I) Positiv ustabil 
Den positive ustabile kategori (I) repræsenterer sohold med 
cirkulerende virus hos pattegrise, med eller uden tilstedeværelse af 
kliniske tegn på PRRS.
Sohold med ukendt PRRS-status klassificeres som (I)

Sohold (II) Positiv stabil

Den positive stabile sohold (II) er karakteriseret ved at producere 
fravænnede grise som er fri for PRRS-virus. 
Kategori (II) tildeles sohold hvor der har været 4 PCR negative 
blodprøverunder i træk fra 60 (pools af 5 grise) af de ældste pattegrise 
eller 60 nyfravænnede grise

Sohold (III) Midlertidigt negativ Kategori (III) er en midlertidig status for sohold som har stoppet med at 
vaccinere mod PRRS og har min. 30 blodprøver fra sentineller som har 
været i soholdet i min. 4 uger som er fri for antistoffer (ELISA negative) 

Sohold (IV) Negativ

Status (IV) gives til sohold hvor der er i løbet af 6 måneder har to 
gange 30 ELISA negative blodprøver fra sentineller som har været i 
soholdet i min. 4 uger. Sohold som gennemgår en totalsanering og 
som efterfølgende kun modtager grise fra PRRS negative besætninger, 
får automatisk tildelt kategori (IV).



PRRS-OVERBLIK.dk

Udviklet af Boerhringer Ingelheim og LandIT

• PRRS-OVERBLIK.dk er et digitalt værktøj til at supportere dyrlæger fra 
forskellige praksis i at dele PRRS status og koordinere indsatsen lokalt i Den 
Nationale PRRS Reduktionsplan

• Alle deltagende dyrlæger har adgang til at se information om besætningsstatus i 
henhold til 4 kategorier baseret på hvor langt man er i processen med sanering

• Digital guide til sanering: forberedelse (Load-Close-Homogenize), anbefalet 
vaccinationsskema mm.

• Geografisk overblik over besætninger i aktuelle områdesanering 
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Hvor stor er opgaven?

• Behov for at kende status på alle besætninger

• Det er muligt at kigge på foreløbige forslag til
regionaliseringer

• Definer zoner

• Kategorisering i forhold til PRRS prævalens

• Regneeksempel der ikke tager højde for lokale
forhold samt handelsmønstre

• Fokus på områder med høj prævalens



Hvor stor er opgaven?

PRRS+ besætninger per 100 km^2

100 chr numre per region 18 gule regioner

Obs: Ikke komplet datasæt
-baseret på besætninger med status



Hvor stor er opgaven?

Nu ca. 40 chr numre per zone

54 zoner
• 9 høj-smitte zoner (>0,3)
• 20 mellem-smitte zoner (0,2-0,3)
• 17 lav-smitte zoner (0-0,2)

PRRSpct = antal PRRS besætninger / total antal besætninger

54 chr numre i zonen
23 chr numre PRRS+
PRRS prævalens = 0,43

Obs: Ikke komplet datasæt
-baseret på besætninger med status
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• Bekendtgørelse, godkendes når ny regering er på plads. 
Ikrafttræden primo 2023 

• Få besætninger deklareret for PRRS: Tilmelding på landmand.dk 
eller kontakt SPF-Sund

• Få taget blodprøver til analyse for antistoffer for PRRS

• OBS! Besætninger der indkøber grise fra ikke-deklarerede 
besætninger, kan ikke blive deklareret negative selv om de har 
negative PRRS analyser

Status og næste step
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Status og næste step

• Klinisk deklaration

• PRRS seropositive besætninger og besætninger uden deklaration skal fra ikrafttrædelse af 
bekendtgørelsen sikre mdl. møde med dyrlægen. Dyrlægen skal gennemgå besætningen for kliniske tegn 
på PRRS 

• Hvis der ikke er tegn på PRRS, underskrives af begge parter en klinisk deklaration, der maks. må være 35 dage 
gammel.

• Hvis der er kliniske tegn på PRRS, udtages straks prøver til påvisning af PRRS virus på  SSI. Samtidig orienteres 
Fødevarestyrelsen.

• Dynamiske kort er tilgængelige for alle med svinefaglig tilknytning til dansk griseproduktion på 
landmand.dk – kræver AgroID

• Landbrug & Fødevarer arbejder videre med regionalisering samt initiativer til regionale 
indsatser

Klinisk deklaration gælder for alle 
besætninger, som IKKE er deklareret 
PRRS-antistof-negative
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• Flytte fokus og beslutninger fra besætningsniveau til regionalt niveau

• Fælles fodslag i branchen

• Husk det er en plan udviklet af myndigheder, slagterier, dyrlæger og 
producenter

• Åbenhed, tillid og ærlighed fra producenter samt rådgivende dyrlæger og 
konsulenter

• Tålmodighed, forståelse og overbærenhed 

• Der kommer til at være mange bump men også mange sejre på vejen

• Den største veterinærfaglige udfordring i mands minde                     

– Nu skal den danske dyrlægestand vise sit værd

Hvordan skal vi lykkedes med opnå målene?



Spørgsmål?

Nicolai Rosager Weber
Projektleder 
National indsats for PRRS reduktion
Mail: nirw@lf.dk
Mobil: 24914946

Find flere informationer om den nationale plan for reduktion af PRRS her:
https://svineproduktion.dk/Aktuelt/Temaer/PRRS


