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FORMÅL At undersøge om reduceret anvendelse af antibiotika har (haft) dyrevelfærdsmæssige konsekvenser i berørte 
svinebesætninger i forbindelse med indførsel af Gult Kort ordningen i 2010.
Foreløbige resultater indikerer nedsat tilvækst efter Gult kort blev indført, samt forskel på adfærden hos grise med og uden diarré.
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Har Gult Kort ordningen reduceret 
velfærden i svinebesætninger? 
- Foreløbige resultater

Delprojekt 1 – Dødelighed, tilvækst og slagtedata  
HYPOTESER
Besætninger, der har haft en reduceret anvendelse af antibiotika (AB) efter Gult Kort debatten, undersøges for en 2-årig periode
før og efter skæringsdatoen 1/6 20101 for ændringer i parametrene dødelighed, tilvækst, slagteanmærkninger og kødprocent.

MATERIALER OG METODER
Initialt blev udtrukket 650 besætninger med et AB forbrug på mindst 3,5 kg aktivt stof i året før juni 2010, og  med en reducering 
på >10% i det følgende års AB forbrug. Data for AB forbrug blev hentet fra Vetstat2

Landmændene og deres respektive dyrlæger blev kontaktet telefonisk for spørgsmål angående inklusions- og eksklusionskriterier 
og for samtykke om deltagelse. 

Inkluderede besætninger er blå SPF eller konventionelle, har indgået en Sundhedsrådgivningsaftale og sender slagtesvin til Danish 
Crown eller TICAN. De har desuden ikke foretaget store ændringer indenfor studieperioden (saneringer, ny dyrlæge, ejerskifte,
nedgang i antal bygninger, m.v.) For inkluderede besætninger indsamles data for antal stipladser og antal producerede grise, 
dødelighed, tilvækst, kødprocent og slagteanmærkninger.

Delprojekt 2 - Administrationsvej og dosis af AB Delprojekt 3 – Diarré og adfærd 
Har administrationsvej og dosis af antibiotika betydning for tilvækst og 
helbredelse ved diarréudbrud? 

MATERIALER OG METODER
Data indsamledes i 2 besætninger med Lawsonia intracellularis (Li). Udbrud 
af diarré blev medicineret med oxytetracyclin i 5 dage med flokbehandling 
(10 mg/kg po) eller enkeltdyrsbehandling (10 mg/kg im).

FORELØBIGE RESULTATER

Påvirker diarré klimagrises adfærd?

MATERIALER OG METODER
Data indsamledes i 1 besætning med Li. 60 grise 
observeredes i 5 minutter i stimiljøet og ændringer i 
bevægelses- og fourageringsmønstre registreredes.

FORELØBIGE RESULTATER
Grise med diarré brugte halvt så megen tid på at 
æde som grise uden diarré. 
Grise med diarré indtog liggeposition i brystleje 3 
gange så ofte som grise uden diarré. 
Grise med diarré indtog halvt så hyppigt hvile-
position i total sideleje i forhold til grise uden diarré. 

Bes. Normal dosis Injektion

Tilvækst fra frav. til 7 uger efter 
frav. (%)

1 385 ±61  n=60 350 ±92 n=87

2 297 ±78  n=110 296 ±79  n=87

Andel af grise med diarré efter 
medicinering (%)

1 16%  n=57 40%  n=87

2 26%   n=103 24%  n=83

Tak til de deltagende landmænd og dyrlæger uden hvem projektet ikke kunne have ladet sig gøre. 
Derudover vil vi også gerne takke DANISH CROWN, TICAN og Videncenter for Svineproduktion for deres bidrag til projektet. 

Fordeling af sundhedsstatus og antal stipladser for inkluderede besætninger; daglig tilvækst før/efter AB reduktionen        
*Foreløbig opgørelse for 22 besætninger

FORELØBIGE RESULTATER
270 besætninger (41%) blev inkluderet; 342 besætninger (53%) blev ekskluderet; 38 
besætninger (6%) ønskede ikke at deltage. Til dato indsamlet data fra 63% af 270 besætninger. 

Antal Gennemsnits-
størrelse Std. afvigelse Gennemsnitlig daglig tilvækst- fravænningsgrise*

Blå SPF 136 2571 1592 Før  1/6 2010 467,5 gram
Konventionelle 131 2851 1926 Efter 1/6 2010 434,0 gram

Tilvækst  i klimastald og diarré  efter medicinering fordelt på besætning og behandlingsmetode. 


