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Sunde søer har et lavere 
foderforbrug

16. Marts 2016 LMO Viborg

Dyrlæge Anders Elvstrøm

Danvet

Oversigt

• Mavesår

• Benproblemer

• Analysemuligheder af data

• Forebyggelse af benproblemer

• Sygestier
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Mavesår

• Antallet af grise med problemer med 
mavesår har været stigende i de seneste år, 
primært hos slagtesvin

• Problemer med mavesår er velkendt hos 
søer.

• Vanskeligt at vurderer klinisk omfanget af 
mavesår, og dermed den 
produktionsmæssige betydning  

Mavesår

• Mavesår grad 1             Mavesår grad 8
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Mavesår

• Mavesår grad 8                 Mavesår grad 10

Begynde arvæv

Mavesår hos søer
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Mavesår - Foderforbrug

- Dødelighed – Spildfoderdage

- Tidlig afgang fra besætningen

- Huldstyring – Søer der optager for lidt foder 
og malker af kroppen

- Kuldstørrelse – Har lavt foderoptag i 
farestalden betydning for kuldstørrelsen 
efterfølgende

Benproblemer

• Uhelbredelig halthed er den hyppigste årsag 
til aflivning af søer på landsplan

• For tidlig afgang fra besætningen af unge 
søer

• Øget antal spildfoderdage

• Velfærdsmæssigt problem
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Årsag til aflivning

Spildfoderdage
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Udsætterårsager i uge 45

Besætningsanalyse – døde 
søer
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Afgangsårsager

• Viser hvor i cyklus søerne er sat ud/døde

Afgangsårsager
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Årsager til haltheder

• I undersøgelse fra VSP blev halte søer fra 2 
besætninger, aflivet og undersøgt på VSP 
laboratorium. I alt blev 42 søer undersøgt

Kroniske ledskader

Normal led brusk           Beskadigt ledbrusk
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Ledbetændelse

Ledbetændelse
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Klovskader

• Rask klov

Klovpleje

• Spaltedannelse – indgangsport for infektion



18-03-2016

11

Klovbeskæring

• Forebyggelse;

Sygestier
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Sygestier

• Undersøgelse af sygestier i 3 sobesætninger

- 80% af de dyr der kom i sygestier, kunne 
returnerer til drægtighed/farestald

- 70% indsattes pga. halthed

- 55% kunne løbes igen

- Gennemsnitlig opholdstid var 22 dage

Strategi for brug af sygesti

• Lav en strategi med jeres 
besætningsdyrlæge 

• Hvilke dyr skal tages ud?

• Hvornår? 

• Behandling?

• Hvor længe skal de behandles?

• Hvad skal der ske efter endt behandling ?
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”Medicinen virker ikke”

• Stor andel af halte søer har IKKE infektion

- Kroniske ledforandringer

- Sportskader

• Mange infektioner er blevet kroniske

- Antibiotikaen kan ikke komme ind i det 

betændte område

Behandling i sygesti

• Biofilm

- Et ”slimlag” der ligger 

over såret, hvor bakterier 

kan gemme sig for anti-

biotikaen

• Infektionen bliver 

kronisk
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Sygesti

• Tænk forebyggelse

• Hurtig udtagning af syge dyr og behandling

• Dosering af antibiotika.

- Høje doser virker bedre, og mindsker     

resistens

Konklusion

• Mavesår – Få lavet USK med mellemrum, 
20 stk. Når det går galt tager det lang tid at 
rette skibet op

• Spildfoderdage – Kan vi reducerer dem?

• Sodødelighed – Få analyseret hvad søerne 
dør af, og hvornår. Lav målsætning

• Sygestier – Hav en klar strategi, så får i 
noget ud af dem
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Spørgsmål


