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Resumé 

 

Pattegrisedødelighed er en betydelig tabsvoldende faktor i svineindustrien. 

Over 50 % af dødsfaldene i diegivningsperioden sker inden for de første tre levedøgn. Årsa-

gerne er som oftest ihjellægning og sult, idet disse to faktorer tilsammen står for mere end 

70 % af dødsfaldene i denne periode. 

Sikring af kolostrumoptagelse hos den nyfødte gris er et vigtigt trin i at give grisen en god 

start. Forskellige faktorer har indflydelse på optagelsen af kolostrum, bl.a. faktorer omkring 

soen, grisens fødselsvægt og fødselsrækkefølge. 

I takt med den stigende kuldstørrelse er det relevant at vide, hvilke kuld i farestalden samt 

hvilke grise i et kuld, der bør gives øget opmærksomhed, for at sikre et så højt optag af 

kolostrum som muligt. 

Formålet med denne undersøgelse var at se på kolostrumoptagelsen hos grise født i store kuld 

med over 17 levendefødte i relation til fødselsvægt og fødselsrækkefølge. 

 

247 pattegrise indgik i undersøgelsen. Sonummer, fødselsvægt, fødselstidspunkt blev noteret 

for hver enkelt gris. Fra hver gris blev der udtaget en blodprøve, når grisen havde ligget ved 

sin egen mor i min. 6 timer. Som et mål for, hvorvidt den enkelte gris havde optaget 

kolostrum, blev serum immunglobulin koncentrationen bestemt ved hjælp af en non-

kompetitiv direkte ELISA. 

Grisene blev inddelt i 3 grupper i forhold til deres alder ved blodprøvetagning. I alle 3 grupper 

kunne der påvises signifikant sammenhæng mellem kolostrumoptagelse og fødselsvægt (p < 

0,0001). I ingen af de 3 grupper kunne der påvises sammenhæng mellem kolostrumoptagelse 

og fødselsrækkefølge. Der var 4 gange så stor risiko for at dø, hvis grisen blev født med lav 

fødselsvægt, men ingen betydning af fødselsrækkefølge. 

 

Resultaterne i denne undersøgelse peger på, at de i første timer efter faring er vigtigst at holde 

fokus på de mindste grise og sørge for at de får tilstrækkeligt med råmælk. Alle grise bør 

ligge ved deres mor i min. 6 timer og gerne 12 timer inden de flyttes. Såfremt grise flyttes 

efter 6 timer, skal der være styr, hvilke grise der har fået godt med råmælk, da det ellers kan 

risikeres at nogle grise flyttes for tidligt og ikke har optaget tilstrækkeligt med råmælk. 

 

 



 

Forord 

 

Nærværende fagdyrlæge opgave er blevet til på baggrund af et veterinært speciale udarbejdet 

af dyrlæge Dorte Risum, i 2003, og i samarbejde med dyrlæge Flemming Thorup, 

Videncenter for Svineproduktion. 

Det veterinære speciale udarbejdet af Dorte Risum omhandlede råmælksoptagelse hos nyfødte 

grise i relation til fødselsvægt og fødselsrækkefølge. Der blev udtaget blodprøver af den 

enkelte gris ved hhv. 12, 24 og 48 timer efter fødsel og dette blev sammenholdt med 

fødselsvægt og fødselsrækkefølge. Specialet fandt sammenhæng mellem fødselsvægt, 

fødselsrækkefølge og råmælksoptagelsen, hvor lav fødselsvægt og højt nummer i 

fødselsrækkefølgen gav lav råmælksoptagelse og mindre overlevelse. Denne sammenhæng 

havde størst signifikans ved 12 timer efter fødsel. Specialet blev udført i 2002. Kuldstørrelsen 

i forsøgsbesætningen var på daværende tidspunkt 12 levendefødte. Siden da er kuldstørrelsen 

på landsbasis steget markant og er i mange besætninger over 15 levendefødte pr. kuld i snit. 

Dette stiller endnu større krav til den daglige pasning af grisene i farestalden. 

 

Hensigten med denne rapport er at sætte fokus på råmælkoptagelsen hos grise født i store 

kuld, i dette tilfælde over 17 levendefødte pr. kuld. Dette sættes i forhold til fødselsvægt og 

fødselsrækkefølge. I forlængelse af det veterinære speciale, nedsættes grænsen for blodprøve 

tagning yderligere til 6-12 efter fødsel.  

Rapporten er primært rettet mod dyrlæger og andre faggrupper, der i deres daglige arbejde har 

at gøre med svinerådgivning.  

 

Flere har været behjælpelige ved tilblivelse og udarbejdelse af denne fagdyrlæge opgave, og 

derfor skal lyde en stor tak til: 

 

� Gårdejer Michael Rasmussen for velvilligt og med stor gæstfrihed at have stillet 

forsøgsbesætning til rådighed. 

� Alle ansatte hos Michael Rasmussen for velvillighed til i forsøgsperioden at have 

udfyldt alle forsøgsprotokoller. 

� Dyrlæge Flemming Thorup for engagement, hjælpsomhed, konstruktiv kritik, og 

faglig støtte gennem processen. 
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1 Introduktion 
 

Pattegrisedødelighed og årsager hertil har igennem mange år været genstand for adskillige 

undersøgelser verden over, da det er en betydelig tabsvoldende faktor i svineindustrien. I 

Danmark ligger seneste opgørelse over pattegrisedødeligheden på 13,8 % (Dansk 

Svineproduktion, 2009). 

 

Over 50 % af dødsfaldene i diegivningsperioden sker inden for de første tre levedøgn (English 

& Morrison, 1984; Vaillancourt & Tubbs, 1992). Årsagerne er som oftest ihjellægning og 

sult, idet disse to faktorer tilsammen står for mere end 70 % af dødsfaldene i denne periode 

(Bereskin et al., 1973; Le Dividich & Noblet, 1983; English & Morrison, 1984; Vaillancourt 

& Tubbs, 1992). Sult og ihjellægning er interrelateret, idet både svag ved fødslen og afkøling 

prædisponerer for sult. Sult øger risikoen for ihjellægning, idet en sulten gris vil blive længere 

tid ved soen efter at have diet, og den vil ikke flytte sig så hurtigt, når soen lægger sig 

(English & Morrison, 1984). 

Dør en gris senere i diegivningsperioden, er det som regel en infektion, der er årsagen 

(Vaillancourt & Tubbs, 1992). 

 

Svinet tilhører Gruppe III pattedyrene og karakteriseres ved at have en epitheliochorial 

placenta, hvorover der sker meget lidt eller ingen overførsel af maternelle immunglobuliner 

(Porter, 1969; Bourne et al., 1978; Metzger et al., 1978; Kruse, 1983; Butler, 1994; Butler & 

Brown, 1994). Grisen fødes derfor stort set uden antistoffer og er helt afhængig af passiv 

immunisering fra soen i timerne efter faring (Porter, 1969; Bourne, 1973; Bourne et al., 1978; 

Frenyo et al., 1980; Butler et al., 1981; Klobasa et al., 1981).  

 

Grisen fødes ligeledes med meget små energireserver og vil hurtigt udvikle hypoglykæmi, 

såfremt den ikke får tilført energi (Le Dividich & Noblet, 1983). Grise afskåret fra kolostrum 

optagelse er vist at være meget følsomme over for en række patogene og nonpatogene 

mikroorganismer samt kuldestress. De er desuden vist at have dårligere vækst- og 

overlevelses betingelser end grise, der har haft mulighed for kolostrum optagelse (Aumaitre & 

Seve, 1978; Hadorn et al., 1997). 

 



Kolostrum er heterogent sammensat og tilpasset pattegrisenes behov for dels letfordøjelige 

næringsstoffer og dels passiv immunisering i form af overførsel af immunglobuliner (Metzger 

et al., 1978; Kruse, 1983; Fraser & Rushen, 1992). Det indeholder desuden mange andre 

substanser, som er vigtige for bl.a. vækst, metabolisme, udvikling af normal mave-tarm 

funktion og endokrine funktioner (Le Dividich & Noblet, 1983; Jaeger et al., 1987; 

Koldovsky, 1989; Hadorn et al., 1997; Zhang et al., 1998) 

 

IgG er det altdominerende immunglobulin i kolostrum og udgør her ca. 80 % af total immun-

globulin koncentrationen. Niveauet er dog vist at svinge både fra besætning til besætning og 

indenfor en besætning og er blevet tilskrevet bl.a. alder, laktationsstadie, drægtigheds- og in-

dividforskelle samt metodiske forskelle (Butler & Brown, 1994; Devillers et al, 2007). 

 

I løbet af det første halve til hele døgn efter faring falder koncentrationen af IgG drastisk til 

under en femtedel af den oprindelige koncentration (Klobasa et al., 1987). Samtidig med dette 

fald sker der også et moderat fald i koncentrationen af IgA og IgM. Et yderligere markant fald 

i IgG og let fald i IgA og IgM fortsætter ugen ud, og der sker glidende en overgang fra kolos-

trum- til mælkeproduktion, hvor IgA er det dominerende immunglobulin. I ugerne derefter ses 

et yderligere let fald i IgG, let stigning i IgM og en markant stigning af IgA, som fortsætter 

laktationen ud (Figur 1). 
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Figur 1. Ændring i konc. af IgG, IgA og IgM i soens kolostrum og mælk over tid (Efter Klobasa et al., 
1987). 

 

Samtidig ses, at koncentrationen af IgG i serum hos pattegrise når et maksimum ca. 12 timer 

post partum (Figur 2). 



 

0

10

20

30

40

50

60

2
 t

4
 t

6
 t

8
 t

1
0
 t

1
2
 t

1
4
 t

1
6
 t

1
8
 t

2
0
 t

2
2
 t

2
4
 t

2
8
 t

3
2
 t

3
6
 t

4
8
 t

3
 d

5
 d

7
 d

1
0
 d

1
4
 d

2
1
 d

2
8
 d

3
5
 d

4
2
 d

4
9
 d

5
6
 d

Timer/dage postpartum

Ig
 m

g
/m

l IgM

IgA

IgG

 
Figur 2 Ændring i konc. af IgG, IgA og IgM i serum hos patte- og smågrise post partum (Klobasa et al., 
1981). 

 

Der findes ikke mange oplysninger om, ved hvilket serum immunglobulin niveau en pattegris 

har opnået god passiv immunisering. Hos kalve er det bredt accepteret, at 15 mg/ml IgG yder 

god passiv immunisering (Jacobsen et al., 2002), værdien er formentlig noget lignende hos 

grise. Et serum immunglobulin niveau under 5 mg/ml anses dog for at være for lavt (Coalson 

& Lecce, 1973). Risum (2003) fandt at et serum immunoglobulin niveau på 10 mg/ml yder 

god passiv immunisering, idet grise med serum Ig koncentration havde høj dødelighed – figur 

3. 
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Figur 3. Afrundet serum Ig koncentration ved 12 timer. Søjlerne viser det totale antal grise ved den 
pågældende koncentration, og kurven viser hvor mange af disse grise, der er døde i diegivningsperioden 
(Risum, 2003). 



 

Et optag på 40-60 ml kolostrum, svarende til en times diening, skulle være tilstrækkeligt for at 

opnå et tilfredsstillende serum immunglobulin niveau (Coalson & Lecce, 1973).  

 

Til dækning af energibehov i løbet af det første levedøgn har forsøg vist, at den nyfødte gris 

har behov for ca. 300 g kolostrum/kg legemsvægt (Le Dividich & Noblet, 1981). Ved uhin-

dret adgang til kolostrum er grisen i stand til at optage op til ca. 450 g/kg legemsvægt i løbet 

af det første døgn (Le Dividich et al., 1997; Noblet et al., 1997). 

 

Under normale forhold er grisens tarm permeabel for absorption af immunglobuliner i 24-36 

timer efter faring, herefter mistes denne evne, et fænomen der kaldes tarmlukning (Bourne et 

al., 1978; Kruse, 1983). Det er vist, at ved at faste nyfødte grise i op til 24 timer, er det muligt 

at forlænge absorptionsprocessen (Klobasa et al., 1990). Tarmlukning menes at begynde ca. 

6-12 timer efter det første kolostrum indtag og fuldendes efter 24-36 timer (Sangild et al., 

1999). Faktorer der inducerer tarmlukning varierer mellem arter men involverer både kolos-

trale og systemiske faktorer ligesom modning af tarmepithel og tilførsel af føde til tarmen har 

betydning (Werhahn et al., 1981; Frenyo, 1987; Sangild et al., 1999). 

 

Fødselsvægt er stærkt relateret til kuldstørrelse og har ofte været nævnt som en faktor af 

betydning for kolostrumoptagelsen (Hendrix et al., 1978; Stone & Leymaster, 1985; Dyck & 

Swierstra, 1987; Van der Lende & de Jager, 1991; Rydhmer, 1992; Risum et al., 2003), 

hvilket også er illustreret i Figur 3 (Risum, 2003).. Grise, der ved fødsel vejer mindre end 900 

gram, anses for værende undervægtige (Bille et al., 1974; Broom, 1983). Risum (2003) fandt 

100 % mortalitet ved fødselsvægt under 700 gram. 
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Figur 4. Fødselsvægts betydning for Ig konc. 12 timer efter fødsel (Risum, 2003) 

 

Ligeledes anses grise med lav fødselsvægt for værende dårligere stillet end grise med høj 

fødselsvægt, da de har få energireserver og ofte har svært ved at tilkæmpe sig en patte 

(Bereskin et al., 1973; De Passillé & Rushen, 1989a). Dette gør dem også mere udsatte for 

infektioner, især i den første leveuge (Gardner et al., 1989). 

 

Campbell & Dunkin (1982) viste, at grise med høj fødselsvægt optog mere kolostrum pr. 

diegivning end grise med lav fødselsvægt og derfor reelt havde bedre chancer for at klare sig. 

Det skal dog her bemærkes, at den relative kolostrumoptagelse (g/kg levende vægt) var ens 

for begge grupper. Undersøgelsen understøttes af, at Garst et al. (1999) i et forsøg med 

maskinmalkning af søer viste, at øgning af pulsationsfrekvensen fra 60/min til 150/min 

medførte mere mælk pr. malkning (øgning fra 168 til 202 ml). Øget pulsationsfrekvens kan 

antages at hænge sammen med massageintensiteten, da denne efter mælkenedlæggelse er 

positivt korreleret med mælkeydelsen (Algers & Jensen, 1991). Risum (2003) viste dog at 

grise med fødselsvægt under 1 kilo er i stand til at kompensere for lavere Ig koncentration 12 

timer efter fødsel og ved 48 timer efter fødsel opnåede samme Ig koncentration som grise med 

højere fødselsvægt. Opgørelsen var korrigeret for de grise der måtte være døde mellem 12 og 

48 timer efter fødsel. Dette illustreret i figur 4. 
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Figur 5. Ig konc. hhv. 12, 24 og 48 timer efter faring. Grisene inddelt i vægtklasser (Risum, 2003). 

 

Stor variation af fødselsvægt indenfor et kuld er også af betydning (Fahmy et al., 1978; 

Thompson & Fraser, 1986). Det er vist, at kuld, der er homogene i fødselsvægt, klarer sig 

bedre end kuld med stor spredning (Fahmy et al, 1978). 

 

Endelig skal det bemærkes, at grise født i store kuld generelt vejer mindre end grise født i 

mindre kuld (De Roth & Downie, 1976; Dyck & Swierstra, 1987; Van der Lende & de Jager, 

1991; Rydhmer, 1992). Det menes, at for hver ekstra gris i kuldet falder fødselsvægten med 

35 g (Van der Lende & de Jager, 1991). 

 

Fødselsrækkefølgen er ligeledes nævnt som værende af betydning for kolostrumoptagelse i 

store kuld (De Pasillé et al., 1988, Risum et al, 2003). Immunglobulinkoncentrationen i 

kolostrum falder drastisk i løbet af det første halve til hele døgn efter faring. Dette sker i takt 

med, at grisene dier og derved udmalker yveret. En gris født sidst i kuldet vil derfor ikke have 

adgang til en så koncentreret kolostrum som en gris født først i kuldet. Undersøgelser peger 

da også i retning af, at grise født sidst i kuldet står svagere overlevelsesmæssigt (Hartsock & 

Graves, 1976; Hendrix et al., 1978; Fahmy & Flipot, 1981; Risum et al. 2003). Derudover kan 

betingelserne for grise født sidst i kuldet selvsagt blive yderligere forringet som følge af en 

forlænget faring (Klobasa & Butler, 1987). Risum (2003) viste at grise født i 

fødselsrækkefølgen (efter nummer 13) ikke opnåede den samme Ig koncentration som grise 

født tidligere i kuldet. Det gjorde sig gældende både 12, 24 og 48 timer efter faring. Dette 

illustreret i figur 6. 
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Figur 6. Fødselsrækkefølgens betydning for Ig konc. ved 12 timer (Risum, 2003). 
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Figur 7. Ig konc. hhv. 12, 24 og 48 timer efter faring. Grisene inddelt efter nummer i fødselsrækkefølgen 
(Risum, 2003). 

 

Fødselsrækkefølge får en større betydning, jo større kuldet er. Ved store kuld viser det sig 

ugunstigt for grisen at være født senere end nr. 8 i rækkefølgen i forhold til optagelse af 

kolostrum (De Pasillé et al., 1988; Risum, 2003). 

 

Sikring af kolostrumoptagelse hos den nyfødte gris er derfor et vigtigt trin i at give grisen en 

god start. Derudover er en række miljø- og management faktorer også vigtige for at sikre så 

god overlevelse blandt pattegrisene som muligt (Vaillancourt & Tubbs, 1992). 

 



2 Materiale og metoder 
 

Undersøgelsen blev gennemført i en produktionsbesætning med 600 årssøer og status Blå 

SPF.  Besætningen blev drevet med to-ugers holddrift.  

Alle farestier havde lave skillerum og delvist fast gulv bestående af beton og ¼ del metalspal-

ter. I hver sti var en hule til pattegrisene. Hos hvert kuld nyfødte grise var ophængt 

varmelampe. 

 

I denne undersøgelse indgik 14 krydsningssøer (LY) og deres kuld, hvilket gav et total på 252 

pattegrise. Dyrene var fra samme ugehold. Der blev foretaget faringsinduktion på 

drægtighedsdag 115-116. Faringsinduktion var ikke normal praksis i besætningen, men blev 

foretaget af hensyn til tidshorisont for undersøgelsen. 

 

For ugeholdet gjaldt det, at dyrene blev valgt til at indgå i undersøgelsen, såfremt de ved 

afsluttet faring havde minimum 17 levendefødte grise. 

 

I besætningen blev der ofte anvendt ammesøer og kuldudjævning. For søer der indgik i denne 

undersøgelse blev der truffet aftale om, at kuldudjævning kunne foretages 12 timer efter 

faring. 

 

Alle søer og gylte, der indgik i undersøgelsen, blev fulgt fra faringsstart til faringsslut. Ruten 

gennem farestaldene blev gået hver halve time, og fødte grise siden sidste runde blev mærket 

med sprayfarve (enten blå, grøn, rød) og noteret på faringskort hvoraf markeringsfarve også 

fremgik. Var flere grise født hos den samme so siden sidste runde, blev den gris, der var mest 

tør, regnet som den ældste af dem. 

 

Efter endt faring indgik soen og dens grise i undersøgelsen, hvis der var minimum 17 

levendefødte. Herefter blev grisene vejet til nærmeste hundrede gram, øremærket og noteret i 

et registreringsskema. I registreringsskemaet blev der foruden vægt og øremærke nummer 

også noteret tidspunkt for henholdsvis fødsel og blodprøve. 

 

Dato, øremærkenummer samt kode for dødsårsag blev påført et dertil lavet skema. Dette 

skema kunne også benyttes til at notere behandlinger af grise eller søer.  



 

Blodprøver blev taget fra hver enkelt gris min. 6 timer efter det noterede fødselstidspunkt. 

Blodprøvetidspunkt blev noteret for hver enkelt gris. Blodprøve blev taget fra v. jugularis. 

 

Blodprøver blev analyseret på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter 

Foulum. Fra hver blodprøve blev serum IgG koncentrationen bestemt ved hjælp af non-

kompetetiv direkte ELISA. 

 

Alle resultater blev indtastet i Microsoft® Excel2000 og herefter konverteret til Statistical 

Analysing System®  (SAS), version 8.2. 

Deskriptiv data analyse blev udført dels i Microsoft Excel og dels i SAS. Statistisk data analy-

se blev udført i SAS, hvortil der blev benyttet GLM-proceduren. Resultaterne blev betragtet 

som statistisk signifikante når p< 0,05. 

 



3 Resultater 
 

Alle grise indgik i undersøgelsen med blodprøve, hvor en bestemmelse af serum IgG 

koncentrationen har været mulig. Hvor bestemmelse af koncentrationen ikke har været mulig 

er værdien registreret som ”missing value” og er således blevet ekskluderet fra den 

pågældende statistiske udregning. 

 

Undersøgelsen bestod af 252 grise fordelt på 14 kuld. Kuldstørrelse 17 - 20 grise. Funtionelle 

patter på hver enkelt so optalt til mellem 14 – 16. Gennemsnitlig fødselsvægt var 1,33 kg med 

en spredning på 0,33 kg. 15% af grisene vejede under 1 kg, 57% af grisene mellem 1 og 1,5 

kg, mens 28% af grisene vejede over 1,5 kg. 

 

Den gennemsnitlige IgG koncentration for alle grise var 22 mg/ml med en spredning på 12 

mg/ml. Dette fordelte sig over et gennemsnit på 19 mg/ml for grise blodprøvet 6 - 8 timer 

efter fødsel, 23 mg/ml for grise blodprøvet 8-10 timer efter fødsel og 29 mg/ml for grise 

blodprøvet 10 – 12 timer efter fødsel. 

 

30 grise (10 %) døde i hele diegivningsperioden, heraf 22 (73 %) indenfor de første to 

levedøgn.  

De 22 grise fordelte sig på 6 dødsårsager, heraf udgjorde 3 årsager 75 % af dødsfaldene. Det 

drejede sig om 7 grise der var døde som følge af svagfødt, 7 grise der blev aflivet som 

svagtfødt, og 6 grise der var døde som følge af sult. Den procentvise fordeling af 

dødsårsagerne er illustreret i figur 4.1. 

 

 

Figur 8. Dødsårsager hos pattegrise, der indgik i undersøgelsen. 

 



I den statistiske data analyse blev det undersøgt, hvorvidt der var sammenhæng mellem IgG 

koncentrationen og fødselsvægt, fødselsrækkefølge og overlevelse.  

 

Resultaterne er præsenteret i tabel 1. 

Tabel 1. p-værdier for sammenhæng mellem serum IgG koncentration og fødselsvægt og fødselsrækkefølge. 

 IgG 6-8 timer IgG 8-10 timer IgG 10-12 timer 

Vægt P < 0,0001 P < 0,0001 Ikke sign (43 obs). 

Fødselsrækkefølge Ikke sign. Ikke sign. Ikke sign. 

 

Fødselsrækkefølge kunne ikke signifikant relateres til grisenes serum IgG koncentration. 

Fødselsvægt var signifikant ved hhv. 6-8 timer og 8-10 timer, men ikke ved 10-12 timer. 
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Figur 9. Ved 6 timer efter fødsel havde 73 5 af grisene en IgG konc. over 10 mg/ml. 

 



 

Figur 10. Ved 12 timer efter fødsel havde 93 % af grisene en IgG konc. over 10 mg/ml. 

 

Som resultaterne i tabel 1 antyder, er der en tendens til, at fødselsvægten har størst betydning i 

de første timer efter faring, mens fødselsrækkefølgen på dette tidspunkt ikke har den store 

betydning. 

 

Af figur 9 og 10 ses også, at jo længere tid, grisene er ved soen, jo større chance er der for at 

så mange som muligt af dem vil have optaget godt med råmælk. 

 

I forhold til overlevelse blev det i denne undersøgelse fundet, at der var 4 gange så høj risiko 

for at dø, hvis lav fødselsvægt, mens risiko var uændret i forhold til fødselsrækkefølge. 



4 Diskussion 
 

I denne fagdyrlæge opgave er der set på råmælksoptagelsen hos grise født i kuld med over 17 

levendefødte og hvilken betydning fødselsvægten og fødselsrækkefølgen har for optagelse af 

råmælk. 

Fødselsvægten har i denne undersøgelse stor betydning for råmælksoptagelsen, og 

understøtter derved undersøgelser udført af Hendrix et al., 1978; Stone & Leymaster, 1985; 

Dyck & Swierstra, 1987; Van der Lende & de Jager, 1991; Rydhmer, 1992; og Risum et al., 

2003. 

 

Fødselsrækkefølgen har i tidligere undersøgelser udført af (Hartsock & Graves, 1976; 

Hendrix et al, 1978; Fahmy & Flipot, 1981; De Pasillé et al., 1988; Risum et al. 2003; 

Klobasa et al, 2004) vist at have stor betydning for råmæksoptagelsen, men det gjorde sig 

ikke gældende i denne undersøgelse. En forklaring kan være, at der i timerne lige efter faring 

foregår patteafprøvning og kampe om patterne (De Passille et al., 1988), hvor mindre grise 

kan have svært ved at komme til (De Passillé & Rushen, 1989a) og dette overskygger i dette 

tilfælde fødselsrækkefølgen. Nogle af søerne i undersøgelsen var tillige meget hurtige ved 

faring og var færdige på 2-4 timer, hvilket igen vil gøre fødselsvægt mere betydningsfuld end 

fødselsrækkefølgen. 

 

Denne undersøgelse viste også at til trods for de store kuld, så optager de fleste grise godt 

med råmælk og jo længere tid, der går inden der blodprøves, des flere grise vil opnå høj IgG 

koncentration. Dette falder godt i tråd med Klobasa et al, (1981) og Risum (2003), der begge 

fandt højeste Ig konc. hos den nyfødte gris 12 timer efter faring. 

 

Det er i denne forbindelse også vigtigt at påpege soens betydning i form af alder, 

laktationsstadie, drægtigheds- og individforskelle, som tidligere er beskrevet som værende af 

betydning for kvalitet og kvantitet af råmælk tilgængelig for den nyfødte pattegris (Butler & 

Brown, 1994; Devillers et al, 2007) 

 

Der kunne påvises 4 gange større risiko for at dø, hvis lav fødselsvægt, mens det ikke gjorde 

sig gældende for fødselsrækkefølgen. Bereskin et al., (1973); Hendrix et al., (1978); Stone & 

Leymaster, (1985); Dyck & Swierstra, (1987); De Passillé & Rushen, (1989a); Van der Lende 



& de Jager, (1991); Rydhmer, (1992); Risum (2003) viste alle samme stærke sammenhæng 

mellem disse to faktorer. De samme tendenser er set i forhold til fødselsrækkefølge (Hartsock 

& Graves, 1976; Hendrix et al., 1978; Fahmy & Flipot, 1981; Risum, 2003), men alligevel 

ikke så stærkt som med fødselsvægten. Dette kunne sagtens hænge sammen med, at det er 

livskraften, og evnen til at tilkæmpe sig en patte (De Passillé & Rushen, 1989a), der i sidste 

ende har større betydning end fødselsrækkefølgen og her står en gris med god fødselsvægt sig 

godt. 

 

Resultaterne i denne undersøgelse peger på, at de i første timer efter faring er vigtigst at holde 

fokus på de mindste grise og sørge for at de får tilstrækkeligt med råmælk. Kuldudjævning og 

brug af ammesøer er rigtig gode alternativer, der er med til at sikre god overlevelse, men 

praktiseres det så tidligt i faringsforløbet, skal der være helt styr på, hvilke grise, der flyttes, 

da vi kan se at der 6 timer efter faring stadig er 27% af grisene, der ikke er nået over en IgG 

koncentration på 10 mg/ml, mens det er indsnævret til 7% 12 timer efter faring. Dvs. jo 

længere tid man venter, des mere sikker er man på en god råmælksoptagelse hos grisene og 

det er mere sikkert at flytte dem. 

 

En gris kan aldrig få for lidt råmælk, da råmælk foruden antistoffer også indeholder 

livsvigtige næringsstoffer, som er med til udvikle indre organer og give grobund for vækst og 

trivsel (Metzger et al., 1978; Kruse, 1983; Fraser & Rushen, 1992; Le Dividich & Noblet, 

1983; Jaeger et al., 1987; Koldovsky, 1989; Hadorn et al., 1997; Zhang et al., 1998). 

 

Tildeling af ekstra kolostrum er en god ide, især til de mindste grise, da det er med til at sikre 

at selv de små grise fra starten får den livsvigtige råmælk (Chavananikul et al, 2004). English 

et al (2004), fandt at små grise født i store kuld brugte mere tid på at slås om patterne og 

missede flere diegivninger end deres større kuldsøskende. Dette kan indikere, at splitmalkning 

er en god ide, indtil der er mulighed for kuldudjævning, hvor de mindste grise får mere tid 

ude ved soen i fred og ro for de største, som er spærret inde i hulen. 

 

Såfremt det vælges at tildele ekstra kolostrum, bør det ske inden for grisens første to levedøgn 

og helst inden for de første 24 timer, jævnfør fænomenet tarmlukning (Bourne et al., 1978; 

Werhahn et al., 1981; Kruse, 1983; Frenyo, 1987; Klobasa et al., 1990; Sangild et al., 1999). 

 



Mange besætninger benytter sig af kuldudjævning, og denne undersøgelse tyder på, at 12 ti-

mer efter fødsel har de fleste grise optaget tilstrækkeligt med antistoffer til, at de kan flyttes. 

Det skal dog haves in mente, at de stadigvæk har forholdsvis små energidepoter, og derfor 

kræves en so der malker godt. 

 

I denne undersøgelse var overlevelse stærkt relateret til fødselsvægt, hvilket også blev fundet 

af Risum (2003). Fødselsvægten er til kuldstørrelsen, og med de seneste års stigning i antal 

levendefødte, giver det god mening også at tænke i øgning af fødselsvægt, så der kan blive 

født så stærke grise som muligt og antallet af små grise mindskes mest muligt. 

 

Butler & Brown, 1994; Devillers et al, 2007 viste med deres undersøgelser, at der er mange 

faktorer omkring soen og hendes evne til at producere god råmælk, der i særdeleshed også 

spiller ind, så det er ikke kun nok at fokusere på give de mindste grise mest mulig næring. Det 

handler også om at have det rigtige somateriale i besætningen og håndtere soen optimalt i 

forhold til fodring og daglig management. 

 

Det er vist, at celler fra kolostrum fra grisens egen mor absorberes i mavetarmkanalen og 

transporteres via lymfen til de mesenteriske lymfeknude, mens celler fra kolostrum fra en 

anden so end grisens mor kun kunne demonstreres i tarmepithelet og ikke i lymfekar eller – 

knuder (Tuboly et al, 1988). En vis selektivitet findes derfor og har betydning for grisens 

immunsystem. 

 

I fremtidige undersøgelser kunne det derfor være interessant at se hvor meget en besætning 

får ud af splitmalkning, hvis de bibeholder de store kuld 6-12 timer efter faring for netop at 

tilsikre at grisen får råmælk fra egen mor. 

 

Konklusion på denne undersøgelse er, at til trods for store kuld, så optager de fleste af grisene 

godt med råmælk. Det er fortsat de mindste grise, der skal mest fokus på. Alle grise bør ligge 

ved deres mor i min. 6 timer og gerne 12 timer inden de flyttes. Såfremt grise flyttes efter 6 

timer, skal der være styr, hvilke grise der har fået godt med råmælk, da det ellers kan risikeres 

at nogle grise flyttes for tidligt og ikke har optaget tilstrækkeligt med råmælk. 
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