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Indledning:
I foråret 2006 blev det besluttet at sanere Claus og Janni Pedersens 300 søers sobesætning full line
produktion på 2 sites.
Besætningen havde status SPF Mycoplasma + AP6 + Prrs vac
Ønsket om at sanere var båret af en forestående udvidelse til 400 søer og nyt staldbyggeri samtidig
med længerevarende problemer med at håndtere prrs vac som cirkulerede med ca 10 mdrs
intervaller.
Besætningen er grundlagt på tidligere egen opformering og der var et stærkt ønske om at bibeholde
gener i besætningen og man havde tidligere haft positive erfaringer med medicinsk sanering.
Det var et udtalt ønske at forsøge at fjerne AP6 på trods af at der var relativt dårlige
saneringserfaringer for Ap 6, det havde dog været udført med enkelte succeser i egen praksis, imens
på AP 2 har praksis haft en moderat succesrate ca 50% .
Ud fra det stærke ønske om AP sanering og langvarige problemer med prrs, var det ejers ønske at
benytte det middel på markedet der formodes at have højest succesrate, produkt pris var 2.
Prioritering.
Tilmicosin har udvist evne til at dæmpe prrs (1 Benfield, D.A et al 2002)( L. Fraile1 2004) og har
antiinflammatorisk effekt (Cao XY. 06) samtidig god evne til at bekæmpe Actinobacillus
pleuropneumonia (Marie-Anne Paradis et al 2003) og nedsætte mængden af AP bakt. i tonsiller (N.
Fittipaldi 2005) som formodentlig er det største problem i elimineringen af AP. Ved undersøgelser
på AP2 sammen med Mycoplasma Hyopneumonia, er Tilmicosin fundet meget effektivt kun
overgået af kombinationer af pleuromutiliner og tetracykliner, (L Stipkovits 2001) som er
almindelig anerkendt i udlandet, men ikke registreret til brug i DK og derfor blev Tilmicosin valgt
som medicin og medicineringsperioden blev udvidet fra de normale 21dage til 28 en formodning
om længere medicinsk påvirkning ville øge sandsynlighed for succes, og det meget stærke ønske
om at eliminere AP6.
Under forberedelses processen blev muligheden for at sanere eller dæmpe Lawsonia infektion
diskuteret, Lawsonia kan ved 14 – 21 dage langvarig medicinering med et følsomt medikament bla
Tylosin ikke længere findes i en gris, (Mcorist 97), da Tilmicosin er syntetiseret fra tylosin,
forventedes det at have nogenlunde samme egenskaber (Elanco).
Lawsonia kan overleve uden for grisen i op til 14 dage ved 5 grader ( Cooper et al 98)
Det blev besluttet at gøre et forsøg, stalden skulle vaskes og desinficeres under alle omstændigheder
og det blev vurderet at man ved en relativ lille ekstra indsats, med vask og desinfektion dagligt
under søer de første 14 dage af saneringsperioden, kunne imødegå de ovennævnte forhold, og man
forsøgte med et modificeret lawsonia eliminationsprogram med inspiration i Hans Bundgårds
saneringsmodel for Lawsonia. (Bundgaard H. 99)
Eliminering af Mycoplasma Hyopneumonia og PRRS vac er der i praksis høj succesrate med ved,
brug af de anbefalede forskrifter og saneringsmodeller fra SPF, tilsvarende resultater som dansk
svineproduktion finder, når de samler data ind for succesrate på landsplan. (Se nedenfor)
Eneste kompromis var ønsket om at beholde dyr yngre end de normalt SPF anbefalede 10 måneder,
polte ned til 7,5 mdr blev holdt adskilt fra flokken i aflukkede rum markeret på
besætningstegningen som poltestald 1 og 2 og medicineret i 6 uger og holdt adskilt fra resten af
besætningen i minimum 8 uger for at sikre sig imod, den nogen gange ekstremt lange
incubationstid af mycoplasma 3 -5 mdr (Goodwinn RF. 84)

Det blev antaget at prrs ville dø ud af sig selv da der ingen nye dyr blev introduceret til
besætningen i 5 mdr, da alle polte efter totalsanering af site 2 blev flyttet hertil og ingen blev
tilbageført før 5 mdr´s alder
Og alle pattegrise blev fjernet fra besætningen ved 21 dage.
Alle klimastalde og slagtesvinestalde stod tomme i mindst 4 uger.
Der blev hjemtaget Gis kort bilag (1+2) for begge ejendomme, men ikke tillagt meget betydning, da
ønsket om sanering var stærkt, og tidligere succes med økonomi i sanering på trods af dårlige odds

Tabel 1. Anslået succesrate ved delsaneringer under danske forhold
Sygdom
Danske erfaringer med
sanering uden udsætning af
alle besætningens dyr
Mykoplasmalungesyge
++
(Mycoplasma hyopneumoniae)
Dysenteri
+++
(Brachyspira hyodysenteriae)
+++
Skab
(Sarcoptes scabiei)
PRRS
++
Ondartet lungesyge
++
(Actinobacillus pleuropneumoniae)
Nysesyge
(Toxigene Pasteurella multocida)
Regional tarmbetændelse
(Lawsonia intracellularis)
+:
lille eller ingen erfaring
++:
nogen erfaring
+++: lang erfaring

Anslået succesrate

80- 90 %
80-90 %
over 90 %
80 %
relativ lav

+

(under 50 %)
? (formentlig lav)

+

under 10 %

Formål:
At medicinsk delsanere en besætning på 200 årsøer med tilhørende produktion af slagtesvin. For
mycoplasma, PRRS (vac), Actinobacillus pleuropneumonia type 6, og Lawsonia Intracellularis
Materiale og metode
Saneringen påbegyndes i foråret 2006 og følger i hovedpunkter SPF´s planer for delsanering
Lawsonia saneringen er modificeret med delelementer af erfaringer fra Hans Bundgårds
saneringsmodel fra fagdyrlæge hovedopgave 1999.

Saneringsplan Claus Pedersen Chr 95068

Status Myc + Ap6 + vac
Beætningen saneres med Tilmicosin til søer, Tulathromycin til søer som ikke æder og
Tulathromycin til pattegrise, Tulathromycin blev valgt ud fra langtids effekt og Tilmicosin lignende
egenskaber
Start 08-05-06: alle dyr under 7,5 mdr ned til 14 dage fjernes fra besætning, ved salg til slagteri eller
Pulje.
Der tildeles Tilmicosin 16mg/kg til søer i 4 uger, søer som ikke vil æde behandles med
Tulathromycin
1ml/40kg i op til 5 dage, hvis soen ikke genoptager foderoptag i denne periode fjernes den fra
besætningen.
20 polte på 7,5 mdr medicineres med Tilmicosin 16mg/kg i 6 uger i egen aflukkede sektion.
Alle pattegrise behandles med Tulathromycin 1ml/40kg ved fødsel og derefter hver 4. dag
fravænnes ved 21 dage og fjernes fra besætning til site II chr 47983.
05-06-06 ophører Tilmicosin medicinering. Grise født inden denne dato, Tulathromycin behandles
færdig og fjernes til site II.
Herefter fravænnes til klimastald på Chr 95068.
Site II CHR 47983 totalsaneres efter regler i SPF, tømmes fuldstændig når grise er vokset færdig,
vaskes og desinficeres og hver sektion står tom i minimum 3uger, hele stalden minimum 1 uge.
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Beskrivelse af saneringsforløbet
Besætningen en besætning på 200 søer med 2 site produktion, hvor søerne er på site 1
(Bojskovskov) sammen med 7-30 kgs dyr og nogle slagtedyr. På site 2 ca. 3 km derfra (Felstedvej)
er resten af 30 kg - slagt. Der er egen produktion af polte.
Besætningen passes af Claus og Janni samt en medhjælper.
Der fodres med hjemmeblandet foder, hvor samme foderstreng forsyner farestalde og
drægtighedsstalde.

Der er inden start ingen kliniske tegn på sygdomme der ønskes saneret i soholdet, og blodprøver fra
februar 2006 viser, at besætningen er gennemsmittet med PRRS og AP6. Varierende resultater på
mycoplasma. (Bilag 3+4+5) Fravænnede grise er negative for både PRRS og Ap, indikere stabilitet
i soholdet (bilag 4).
På saneringstidspunktet blev det pointeret at der ikke måttet have forekommet klinisk syge dyr i
minimum 3 mdr. Vaccination er en mulighed for at undgå dette. Da vi antog at besætningen var
gennemsmittet anså vi det ikke for nødvendigt.
Delsaneringen laves uden faringsstop, men med opstart i en periode med mindst muligt antal
pattegrise, medicinering i 4 uger med Tilmicosin, udsættelse af alle dyr mellem 3 uger og 7,5 mdr
samt med tidlig fravænning off site til 21 dage efter medicineringsstop.
Tidsplan hvor dag 0 er 1. medicineringsdag:
Den generelle tidsplan. Her medtages kun punkter som er relevante.
Inden start:
Blodprøver er taget.
Gis kort er hjemtaget
Der laves en nummeret liste over alle dyr i besætningen.
De sidste uger inden dag 0:
¾ Fjernet alle dyr mellem 21 dage og 7,5 måneder.
¾ Slagtes ud i søerne, ældre og svækkede søer væk.
¾ Tomme afsnit vaskes og desinficeres.
¾ Vandsystem renses.
¾ Afsnit med dyr rengøres så vidt muligt.
¾ Katte aflives
¾ Bestilling og levering af medicin
Dag 0
(8. maj 2006)
¾ Der er nu kun voksne dyr over 7,5 mdr samt pattegrise tilbage på ejendommen.
¾ Der fravænnes ned til 21 dages alderen.
¾ Medicinering af voksne dyr startes 16 mg/kg (16 kg Tilmicosin/tons foder).
Pga af den høje dosis kan det give afsmag og nogle dyr ville ikke æde. Sultning et halvt
døgn inden, ellers injektionsbehandling med Tulathromycin, hvis ingen appetit efter 5 dage
slagtes dyret .
Foderstyrken sættes til 2,5 FE pr dag, der suppleres (håndfodring) til dyr der skal have mere.
Vægten af søerne er sat til 225 kg i gennemsnit
1,6g X 225kg = 360 g/dag/so eller 360g/3 udfodringer= 12o g/so/fodring
Søer, der ikke vil æde, sprøjtes med Tulathromycin 1 ml/40kg. De skal i gang med at æde,
der gives ikke medicinfrit foder.
¾ Alle pattegrise injiceres med Tulathromycin dag 0, 5 og 10.
0,1 ml for under 4 kg 0,2ml over
¾ Grisene fravænnes tidligt, off site fra dag 0 til 14 dage efter medicineringsstop, dvs i 6
uger. Det forventes at de største problemer med tidlig fravænning vil ses i starten, og at
grise der er sprøjtet vil have nemmere ved at klare sig. Der gives Tilmicosin 2 kg/ tons
foder i 14 dage efter fravænning.

Dag 28
(4 uger)
¾ Medicinering stoppes
Dag 42
(6 uger)
¾ Fravænning off site stoppes. Der kan nu startes med fravænning til egne stalde igen.
3 måneder efter medicineringsstop kan der indsættes nye polte. Disse blodprøves efter en måned i
besætningen og derefter løbende for at følge om saneringen er lykkes.
Dagligt:
¾ Sprøjtning af søer der ikke æder
¾ Sprøjtning af nyfødte pattegrise
¾ Fravænning af pattegrise på 14 dage.
¾ Skriv alle behandlinger, dødsfald mv ned.

Tilmicosin forbrug og pris:
1

Gårdejer
Claus Pedersen, søer:
Tilmicosin
Medicinkoncentration i %
Indhold i pakning i gram
Pris pr. pakning i kr.
Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. Døgn
Gennemsnits vægt pr. dyr i kg.
Antal dyr der behandles
Behandlingstid i dage
Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. døgn
Kg. dyr til behandling

10,0
10.000
3835,00
16,0
225
200
28
2,50
45000

Gram pulver til behandling
Total antal pakninger

201.600
20,2

ppm aktiv stof i foderblanding
Gram pulver pr. ton foder
Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr

1440
14400
16,0

Kr. pr. dyr
Total behandlings pris i kr.

386,57
77314

Tilbageholdelsestid efter sidste
behandling antal døgn
Slagtning

Po
28

Gårdejer
Claus Pedersen, smågrise pr 100 stk
Tilmicosin i opstartsfoder
Medicinkoncentration i %
Indhold i pakning i gram
Pris pr. pakning i kr.
Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. døgn
Gennemsnits vægt pr. Dyr i kg.
Antal dyr der behandles
Behandlingstid i dage
Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. Døgn
Kg. dyr til behandling

10,0
10.000
3835,00
8,0
6
100
14
0,20
600

Gram pulver til behandling
Total antal pakninger

672
0,1

ppm aktiv stof i foderblanding
Gram pulver pr. ton foder
Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr

240
2400
8,0

Kr. pr. dyr
Total behandlings pris i kr.

2,58
258

Tilbageholdelsestid efter sidste
behandling antal døgn
Slagtning

Po
28

Lawsonia Elimination
Under de 4 ugers medicinering
Inden start sanering er alle stalde vasket og desinficeret
Ved påbegynd medicinering:
De første 14 dage:
1 gang dagligt skylles alt tydelig snavs og afføring væk under søer i drægtighedsstald og løbestald
med lavt tryk og højt vand flow.
Der desinficeres med Virkon S vha rygsprøjte efter hver afskylning.
Virkon S er valgt da det er fuldt virksomt overfor Lawsonia ved 1% opløsning og ufarligt for grise
og mennesker. (mcorist 96)
1 gang dagligt fjernes alt tilgængeligt afføring og snavs i farestier manuelt med skovl og skraber
ved smågrisenes huler og der strøes med stalosan. Bagved søer skylles afføring væk.
De følgende 14 dage suspenderes afskylninger og der skrabes kun afføring væk som normalt.
Klimastalde/slagtesvin:
Vaskes ekstremt grundigt med højtryk, inspiceres af dyrlæge og vaskes efter med sæbe og
desinficeres afsluttende med Virkon S.

Stalde udtørres.
Klimastalde står tomme 4uger
Slagtesvinestalde 10 uger.

Der udtages blodprøver efter SPF forskrifter for MYC, AP6, vac PRRS (se bilag 19)
Derudover tages blodprøver for Lawsonia løbende

Resultater
18. april 2007 reinficeres med for AP6 (Se Bilag 15) SPF status SPF +AP6 + san MYC + san vac
PRRS
24. April 2007 erklæres besætning saneret for Mycoplasma, SPF status ændres til SPF + AP6 +
sanVAC PRRS (se bilag 16)
27. april 2007 erklæres besætning saneret for vac PRRS, SPF status ændres til SPF + Ap6 (se Bilag
17)
Lawsonia besætningen findes ved blodprøver 14 nov 2007 reinficeret (se bilag 18), ingen klinik.

Diskussion
På trods af meget ihærdig indsats fra ejerpar, med alle ovennævnte procedure fulgt meget nøje,
nærmest nidkært, da ejer på forhånd var informeret om ringe succesrate med AP6, men var
ekstremt opsat på at forsøge eliminering, måtte vi erkende at saneringen slog fejl på AP6 og
forfatteren er nok tilbøjelig til at tro at det er ekstremt svært hvis ikke umuligt at eliminere denne
lidelse under de givne omstændigheder.
Mycoplasma og Prrs var begge succesfulde, men billigere medicinering kunne have været brugt,
hvis man blot havde ønsket at gå efter disse.
Det er dog forfatterens opfattelse at Tilmicosin er et meget sikkert middel til sanering på grund af
tilmicosins sekundære dæmpende effekt af prrs og antiinflamatoriske effekt. Det betyder en del at
sanering virker første gang, da omkostninger og arbejdsindsats er meget stort, så besparelsen ved at
vælge et billigere præparat, virker mindre betydningsfuldt i forhold til sikkerhed, det blev kort
beregnet at der kunne spares ca 1/3 kr i medicineringomkostninger ved at benytte Tylosin (Tylosin
og tilsvarende midler er sidenhen faldet dramatisk i pris) og i det samlede regnstykke var det ikke et
væsentligt nok beløb til at ville forsøge sig med alternativer.
Lawsonia eliminationen var en delvis succes på blodprøverne så det ud som at saneringen holdt 17
måneder, men blev reinficeret, det er værd at bemærke at der har ikke været klinik på lawsonia i 2
år efter sanering og ingen medicin er ordineret til Tarmbetændelse i slagtesvineholdet, desværre
foreligger der ingen E kontrol, da ejer opgav at føre registringer på grund af ombygninger og
udvidelse og derfor ikke prioriterede E kontrol højt, men ejer og dyrlæge kan rapportere at

slagtesvinene har tydeligt bedre trivsel end før sanering og ingen lawsonialignende diarre er set, det
er landmandens klare overbevisning at den ekstra indsats med vask og desinfektion, har
tilbagebetalt en meget stor del af investeringen.
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