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Agenda

• Hvad var forventningerne til zinkfri

fravænning?

• Hvordan er det gået indtil videre?

• De 4 vigtige indsatsområder for succes

• Diskussion

• Take home efter Jes Callesens indlæg



Forventninger

• Vi så betydelige E Coli fravænningsproblemer 

før i tiden inden vi brugte zink 

• Zink var godt til forebyggelse

• Jeg forventede en del problemer, særligt ved:

– Turbo coli stammer, det holder stik!

– Små og unge grise

– Ringe managementrutiner

– Manglende og utilstrækkelig arbejdskraft



Hvordan er det gået indtil videre?

• Vi fravænner uden zink og uden de store 

problemer i de fleste anlæg!!!

• MEN stor forskel mellem hold og besætninger

– Antibiotikabehandlinger 

– Justering af rutiner 

– Driftsændringer

– Betydelig forskel i ”meromkostning”
• Hvor havner vi med økonomien?

– Tilvækst og foderforbrug?



De 4 vigtige indsatsområder for 

fravænning uden zink

• E Coli

• Anden diarre

• Virus

• Metode

• Indhold

• Klargøring 

• Indsæt og 
sorter

• Pasning

• Alder

• Vægt

• Antal

Grisen ved 
fravænning

Management

Sygdom
Foder og 

vand

”Fravænningsdiarre”



Grisen ved fravænning

• Grisens alder i dage!! 24 bedre end 21!

– Antal søer i besætningen

• Grisens vægt

– Summen af farestaldens effekt. Jes eksempel!

• Batchstyring polte og faringer



Management klimastalden

• Producent samler rådgivere

– Prioritering af indsatsområder

– Fastholde og formidle indsatsen ift ansatte

• Vigtige rutiner 

– Vask/desinfektion/udtørring

– VARME

Jes uddyber



Sygdom og diagnostik

• Grundig diagnostik 

• E Coli 

– Klassisk fravænningsdiarre ETEC

– Ødemsyge VTEC

• Anden diarre

– Lawsonia, S. pilosicoli og rotavirus

• Andre sygdomme
– PRRS/PCV2/influenza SKAL være under kontrol

– NB Strep infektioner



Fravænningsdiarre Kilde: S. Haugegård



Sygdom og diagnostik

• Forebyggelse

– E Coli vaccination med ColiProtec (F4 og F 18)

– Lawsonia vaccination, pris!

• Behandling antibiotika ved behov

– Forbruget uge 1-2 er steget

– NB RISIKO for resistensudvikling E coli

• Dosering og SPC regler kan udfordre



Foder og vand

• Fravænningen starter i farestalden

– Jes uddyber

• Efter fravænning SYSTEMATIK

– Adgang til foder og vand for ALLE grise

– Trug med suppe/elektrolyt . DET VIRKER

– Syre i vand eller foder



Foder og vand

• Foder kvalitet

– SKAL passe til grisens alder og vægt

– Brug de gode proteinkilder 

• Plasma, mælk, fisk , soya efter behov

• Jo mindre og jo yngre desto bedre skal det være

– Start ud med ”Safe” protein, 17-17,5% råprotein

– Brug af groft formalet korn i de kritiske dage  

– Afgørende at grisen kommer over uge 1 uden 

”nedbrud” 



Diskussion

• Dokumentation for foderforbrug og tilvækst 

afventer vi den kommende tid!

– Der er eksempler på flotte resultater uden zink

– Der er eksempler på betydelige omkostninger for 

at holde grisene i gang

• Færre søer

• Øget fravænningsvægt

• Øgede foderomkostninger, især startblanding

• ”Medicinforbrug med resistensudvikling”
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Hvad skal i høre:
➢ Management er billigt (foder er dyrt)

➢ Min kæphest: Lær grisene at æde

➢ Top-9 tiltag (Claus og Jes)

➢ Vores budskaber (Claus og Jes)



Bedre management er billigt

Eksempler

• Sektionering og vaccinationer

• Ensartet alder ved fravænning 

• Fodring i farestalden 

• Rengøring og udtørring 

• Varmestyring i klimastald 

• Aktivering af de nyfravænnede 

• Ædepladser 

1-5 kr./gris

0 kr./gris

0-1 kr./gris

0,5-1 kr./gris

0 kr./gris

0-1 kr./gris

0,5-1 kr./gris
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Omkostning: Diarré-forebyggende 
foder

3-7 kr./gris



Lær grisene at æde i farestalden
Hvordan:

✓Brug samme metode og foder som 
ved fravænning

✓Tilbyd noget, som lokker grisene op

✓Hold en god foderhygiejne 

Hvor ofte:
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2 x dagligt i uge 2

3 x dagligt i uge 3

4 x dagligt i uge 4



Case – 1100 søer

Lær grisene at æde

➢ Tildeler ”grød” på gulvet 

➢ Fra dag 4 til fravænning

➢ 5 x dagligt (7, 10, 13, 16, 21h)

Kilde: Kim Kofoed, VKST 6

÷ Arbejdstungt… men virker godt!



Soen skal malke godt

Stimulér soens vandoptag
→ Reducér tørstof i vådfoder (til 20%)
→ Fordel udfodringer jævnt over døgnet

(5 fodringer → 4,75 timers mellemrum)

Kilde: Kim Kofoed, VKST 7

➢ Nemt at implementere !    

Case – 1100 søer



Q4/2021: 
Skiftet til 5 daglige fodringer (søer i farestald)
Tørstof i vådfoder reduceret til 20%

Kilde: Kim Kofoed, VKST
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Q1/2022: 
Grød på gulv i farestald (til pattegrise) 
5 x dagligt, fra dag 4 til fravænning

Case – 1100 søer  - RESULTATER



Aktivér grisene dag 0-5 
efter fravænning

✓ Masser af ædeplads
- Gulvfodring, extra trug

- Extra foderautomat, max 36 grise/automat
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✓ Stimulér foderoptagelse 4-8 gange dagligt

(Elektrolyt-opløsning, opblødt foder, gulvfodring, mælk)



Aktivér med elektrolytvand
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• Tiltrækker grisene … så de hurtigere lærer at 
bruge foderautomat og drikkeventil.

• God foderhygiejne. Ingen vask og flytning af trug.

• Bedre tilsyn. Svage grise opdages nemt og kan 
behandles tidligere.

• Mindre smittespredning. Tilsyn fra staldgangen.

BEMÆRK – ikke alle automater er egnet til ”forvanding”



Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All 11

Automater egnet til ”forvanding”



Slide med video 

Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All 12



Top-9 tiltag til succes uden medicinsk zink
1. Identificér sygdomme og håndtér dem sammen med din dyrlæge.

2. Intern smittebeskyttelse (Flow af grise, personale & udstyr). 

3. Søerne skal malke godt

4. Ensartet fravænningsalder (ens antal søer til faring).

5. Lær grisene at æde i farestalden

6. Aktivér grisene efter fravænning

7. Nok ædeladser - max. 15-18 grise på hver side af automat.

8. Udtør grundigt – betonspaltegulv min. 24oC ved indsættelse.

9. Justér foderets sammensætning



Tag-med-hjem budskaber

• Vi har det nødvendige know-how, til at lykkes uden medicinsk zink!!!

•MEN … det kræver ledelses- og arbejdsmæssige ressourcer:

➢ Sammensæt dit eget team af rådgivere og prioritér, hvilke tiltag der skal sættes igang.

➢ Fasthold systematikken – gør alt det rigtige, hver eneste gang.

➢ Gør det nemt for de ansatte. Work smarter, not harder.

➢ Nogle beætninger oplever store udfordringer inden succes
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