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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUKTIONINTRODUKTION

FODRING AF SPÆDE DYRFODRING AF SPÆDE DYR

Denne vejledning har til formål at informere dig om Best 
Practice om tilpasset foder, vand og tilsætningsstoffer 
for at forbedre dyresundheden og dermed reducere 
behovet for antibiotikabehandlinger.

En række syntetiske fodertilsætningsstoffer, herunder 
lægemidler og antibiotika, anvendes i dyrefoder 
for at maksimere effektiviteten af produktionen, 
produktkvaliteten og til at kontrollere sygdomme. 
Virkningen af antibiotika som vækstfremmer er ikke fuldt 
forstået, men de vigtigste effekter menes at være medieret 
via gastrointestinal mikrobielle flora. I EU har brugen af 
antibiotikavækstfremmere som fodertilsætningsstoffer 
været begrænset siden 2006. Lande som Australien 
og USA følger det europæiske eksempel ved enten at 
regulere brugen af antibiotika i foderstoffer eller oprette 
programmer til at reducere deres samlede brug. I denne 
sammenhæng har der været øget interesse i brugen 
af biologiske produkter, herunder enzymer, probiotika, 
prebiotika, synbiotika, organiske syrer og planteekstrakter 
(phytobiotika), som alternativer til antibiotika som 
fodertilsætningsstof i   dyrefoder.

Denne Guide er baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM-projektet. Det bør ikke 
betragtes som en komplet referencebog. Guiden 
giver et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, udtalelser osv., for at lette god praksis. 

Drøvtyggere
Råmælk produceret i de første par dage efter fødslen 
– indeholder en kompleks blanding af antistoffer og 
proteiner, der aktivt deltager i beskyttelsen af den 
nyfødte mod patogener og andre miljømæssige 
udfordringer (passiv immunoverførsel).

Dyr, der vokser op i et industrielt opdrætssystem, skal 
fodres med en tilstrækkelig mængde råmælk i løbet af 
deres første levedage for at opnå tilstrækkelig passiv 
immunoverførsel og øge den fremtidige produktivitet. 
Det er blevet rapporteret, at pattedyr, der ikke 
fodres med råmælk i de første timer af livet, er mere 
modtagelige for sygdomme og har øget dødelighed. 
Derfor er det afgørende at give råmælk af god kvalitet.

Derfor fodres nyfødte drøvtyggere med tilstrækkelig 
mængde råmælk, så tidligt som muligt efter fødslen, 
hvilket er en effektiv god metode til at opnå god passiv 
immunoverførsel for optimal beskyttelse af lam / kalve. 
På denne måde forbedres deres helbred, og de er mindre 
tilbøjelige til at få brug for antibiotikabehandlinger 
imod infektioner. 

Mere information om råmælksmængder og 
administrationer er tilgængelige i disse videoer:

Dog kan råmælk forårsager direkte overførsel af  
paratuberkulose (Johnes sygdom) fra mor til nyfødt, 
så det er vigtigt at have kontrolforanstaltninger på 
plads.

Fjerkræ

Svin

I løbet af den første uge af livet gennemgår 
slagtekyllinger forskellige udviklingsmæssige 
ændringer, der påbegyndes under inkubation. Løbende 
udvikling af mave-tarmkanalen og immunsystemet 
kan påvirke fuglenes ernæringsmæssige behov i dette 
livsstadie. På trods af den resterende æggeblomme, 
der kan give ernæringsmæssig støtte i de første dage 
efter udklækning,  påvirkes tilvæksten af tiden mellem 
udklækning og første foderindtag. Kyllinger – især 
dem, der klækkes tidligt –  har vist sig at have en fordel 
af direkte adgang til foder efter udklækning,  hvilket 
resulterer i større tilvækst i løbet af den første uge efter 
klækning. Direkte adgang til foder kan lettes ved hjælp 
af udklækning på bedriften.

Nogle nyttige fodringsstrategier for daggamle 
kyllinger er:

Giv højfordøjelig  foder: En pre-starter skal 
være meget let at fordøje for at give kyllingerne 
mulighed for at øge i vægt effektivt og hurtigt.
Giv hurtig energi: Høje  aktivitetsniveauer  
hos  daggamle kyllinger er afgørende for gode 
foderindtag og   kræver en hurtig energikilde. 
Aktivitetsscore udføres ved at sætte kyllingerne 
på ryggen og måle den tid, der er nødvendig for 
at vende tilbage til deres fødder. 
Giv antioxidanter: Nylig udklækket kyllinger 
mangler antioxidanter som Vit. E, Vit.C og Selen. 
En specialiseret pre-starter kan suppleres med 
naturlige antioxidanter. Som følge heraf øges de 
små fugles antioxidantkapacitet, så de kan klare 
stress mere effektivt, nu og i senere stadier af 
livet.
Giv et forsvars skjold: Kyllinger har et svagt 
immunsystem i de første dage af livet. For at 
sikre optimal beskyttelse af kyllingerne kan der 
tilsættes ingredienser, der dræber patogenerne 
på den ene side og  styrker immunsystemet på 
den anden.

Tidlig livsernæring påvirker en gris samlede ydeevne, 
hvor resultaterne observeres i slutfasen. Investering 
i tidlig ernæring af høj kvalitet vil give positive 
økonomiske resultater og bedre sundhedsstatus  for  
dyrene.

Den første fodring af råmælk skal leveres til nye 
kuld inden for få timer efter fødslen. Råmælk giver 
de nødvendige antistoffer (Ig) til at kickstarte grisens 
immunsystem.

Ud over Igs indeholder råmælk høje niveauer af 
protein, energi og D-vitamin, der er afgørende for 
nyfødte grise.

At tilbyde en mælkeerstatning ved siden af somælk 
i de første to uger efter fødslen og investering i en 
premium pre-starter foder omkring fravænning 
giver korte-, mellem- og langsigtede fordele; tungere 
slagtesvin, mere ensartede grise og økonomiske 

https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
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gevinster. Lette pattegrise drager størst fordel af denne 
ernæringsmæssige strategi, som nylige forsøg har vist.

Derudover kan pattegrise ernæring opgraderes ved 
at supplere med  målrettede fodertilsætningsstoffer.

Yderliger information om pattegrise ernæring findes 
i disse videoer her og her.

FODRINGSSTRATEGIER FODRINGSSTRATEGIER 
HOS VOKSNEHOS VOKSNE

Drøvtyggere
FravænningFravænning

Fravænning er en væsentlig periode for drøvtyggere -  
mælkefodrede dyr bruger kun deres løbe til fordøjelse da 
vommen tager tid at udvikle. Et passende starterfoder, 
grovfoder  og vand bør være tilgængelig fra den første 
leveuge. Denne  fodring  fremmer  udviklingen af 
vommens  mikrobiom,  villi,  samt muskler.   Givet at 
kalven får den korrekte fodring og der er tilstrækkelig 
tid til at udvikle vommen til drøvtygning vil dette 
være med til at sikre god sundhed og tilvækst ved 
fravænning.

Malkekoens overgangsperiodeMalkekoens overgangsperiode
Overgangsperioden anses for kritisk for malkekoen 
og refererer til de 3 uger før kælvning og 3 uger 
efter kælvning. Denne periode kan have en negativ 
indflydelse på den efterfølgende laktation med 
konsekvenser for produktion og reproduktionsydelse 
samt derved en negativ indvirkning på økonomien. 
Management af denne periode,  afspejles i hyppigheden 
af nykælverproblemer (mælkefeber, løbedrejning, 
tilbageholdt efterbyrd).

De vigtigste handlinger for at sikre en god 
overgangsperioden:
1. gruppering af køer (goldkøer og nykælver) i særlige 

områder og  opretholdelse af god hygiejne i alle 
afsnit

Fjerkræ
Fodring i den sidste uge af slagtekyllingeproduktionFodring i den sidste uge af slagtekyllingeproduktion

Normalt er det ugen med den højeste dødelighed. 
Derfor udsættes kyllinger under nogle forhold for 
foderbegrænsning.

Det er meget udfordrende for fodringseksperter at 
tilpasse sig    kyllingernes fodringsmæssige behov i den 
sidste uge  af produktionen. Nogle vigtige parametre 
bør overvejes, før du formulerer fodringen for den 
sidste uge, såsom:

Slagtealder for kyllingerne (28, 35, 42 eller 49 dage)
Kyllinger adskilt efter køn eller blandet med 
differentieret fodring
Måder at fodre kyllinger på i denne fase (“ad libitum” 
eller foderrestriktioner)
Fodertilgængelighed pr. dag eller via intensiv 
tilbagetrækning af foder
Formålet med de producerede kyllinger

Svin
Fodringsstrategier for fravænnede smågriseFodringsstrategier for fravænnede smågrise

Fravænning er en stressende periode og er ofte 
forbundet med  diarré  samt forøget brug af antibiotika  
hos  unge dyr.

Prestarter foder bør tilbydes til pattegrise fra dag  4-5 
for at hjælpe med til udviklingen af grisens enzymatiske 
system til at fordøje stivelse og proteiner fra vegetabilsk 
oprindelse i stedet for somælk.

Ved fravænning fodres smågrise for det meste 
med tørt foder – vådfodring kan forbedre foderindtag, 
tarmsundhed og tilvæksten, men manuel 
forberedelse er tidskrævende, så overvej at investere 
i en automatiseret feeder. Rent vand skal være frit 
tilgængeligt  for smågrise.

Der er forskellige strategier efter fravænning, der kan 
forbedre produktionens evne og/eller reducere diarré 
hos smågrise – et resumé findes i denne artikel.

Fodringsautomater til fællesopstaldet søerFodringsautomater til fællesopstaldet søer
Generelt er der to måder at fodre søer på: fælles 
eller individuelt. Eksempler på fællesfodring er trug 
og gulvfodring; til individuel fodring er (liggende) 
sengebåse og fodringsautomater.

En stor fordel ved fodringsautomater til søer er, 
at hvert dyr kan få den nødagtige mængde foder 
(baseret på Body Condition Score, fedt tykkelse og / 

2. fodring med et velbalanceret foder med hensyn til 
elektrolytter (DCAD)

3. sikre optimale niveauer af kulhydrater, som 
stimulerer propionatproduktion

4. pH-overvågning (pH-overvågning under 5,8 
indikerer  nedsat foderindtag og immun-ubalancer, 
pH over 7,2  indikerer  mælkefeber og tilbageholdt 
efterbyrd).

En hollandsk slagtekalvelandmand fodrer sine 1.100 
slagtekalve med FEEDR, en intelligent fodrings robot. 
Denne robot kan overvåge præcis, hvad det enkelte 
dyrs behov er og derfor kan levere den nøjagtigt 
mængde af foder. Robotten fodrer dyrene med små 
portioner flere gange om dagen i stedet for en stor del 
en gang. En stor fordel ved dette er, at foderet altid er 
frisk. Vedvarende frisk foder sikrer, at dyrene er sunde, 
hvilket reducerer brugen af antibiotika. Følgende video 
vise andre fordele ved robotsystemet.

https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
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VANDVAND

HYPPIGSTE ANVENDTE HYPPIGSTE ANVENDTE 
FODERTILSÆTNINGSSTOFFERFODERTILSÆTNINGSSTOFFER

Vand er vigtigt for alle dyr, da det bruges til regulering 
af kropstemperatur, vækst, mælkeproduktion, 
fordøjelse og metabolisme af foder samt transport af 
næringsstoffer og affaldsprodukter i kroppen.

Vandkvaliteten er meget vigtig for at sikre en god 
dyresundhed. Forurening af vandet, vandrørene eller 
drikketrug eller drikkenipler sætter dyr i risiko for 
infektion og reducerer effektiviteten af medicin, der 
gives gennem drikkevandet.

Vanddesinfektion og -kvalitet udgør et individuelt 
kapitel i DISARM-projektet, så du kan finde ud af 
mere i den tilsvarende Best Practice Guide. Smarte 
tilsætninger i drikkevand er også en væsentlig faktor 
for at øge smittebeskyttelsen og dyrs sundhedstilstand.

“Adgang til smagfuldt vand af god kvalitet 
sikrer et godt vandindtag, hvilket resulterer i, 
at det bliver et tilstrækkeligt foderindtag. Dyr, 
der ikke drikker nok, vil spise mindre.”

Pro-, pre-, og synbiotika
ProbiotikaProbiotika

Probiotika er blevet defineret af WHO 
Verdenssundhedsorganisationen som 
“mikroorganismer, som, administreres levende 
og i tilstrækkelige mængder og derved giver en 

Supplering af moderfårs foder med levende 
gær S. cerevisiae øger mælkeydelsen og 
samlede antioxidant kapacitet med en samtidig 
nedregulering af proinflammatoriske response.  
Klik på linket.

 ▲ Bufferopløsning forbedrer køernes ydeevne og 
sundhedstilstand

eller kropsvægt). Dette er muligt for både stabile og 
dynamiske fælleshold. Desuden kan de søer, der ikke 
spiser  spores dagligt.

Ideelt set vil fodringsautomater have en lang 
returgang, så følelsen af mæthed kan forekomme 
under soens vandring tilbage til gruppen, så hun går 
lige ind i hvileområdet i stedet for at gå tilbage til 
fodringsautomaten og forstyrre andre søer. Placering af 
drikkeanlægget i slutningen af returgangen giver også 
ekstra tid til soen, hvilket fremmer et afslappet miljø for 
søerne.

sundhedsmæssigfordel for værten.” Probiotika menes  
at:

ødelægge patogene mikroorganismer ved at 
producere antimikrobielle forbindelser såsom 
bakteriokiner og organiske syrer 
forbedre det  gastrointestinale mikrobielle miljø ved 
at fastgøres sig til  tarmvæggen og derved forhindre 
fastgørelse af patogener
konkurrence  med patogener for næringsstoffer, 
stimulere tarmens immunrespons og forbedre 
fordøjelsen og absorptionen af næringsstoffer.

PrebiotikaPrebiotika
Prebiotika er ikke-fordøjelige (af værten) 
foderingredienser, der har en gavnlig effekt gennem 
deres selektive stofskifte i tarmkanalen. Prebiotika 
omfatter oligosaccharider, polysaccharider, naturlige 
planteekstrakter, proteinhydralysater, polyoler osv. 
Enzymer såsom beta-glucanases og xylanaser og 
kortkædede fedtsyrer såsom butyrat er eksempler på 
prebiotika, som normalt tilsættes til foderformuleringer. 
Prebiotika kan:

selektivt formerer tarmbakterier, 
fremmer immunfunktioner og udvise anti-viral 
funktion

SynbiotikaSynbiotika
Synbiotika er fælles produkt af probiotika og prebiotika, 
og her dermed egenskaber fra dem begge. Der er nogle 
rapporter om effekten af synbiotika på  pattegrises 
produktivitet som inkluderer:

forbedret  immuntet,
forbedret gennemsnitlig daglig tilvækst og fordøjelse,
reduktion af diarré-sygdomme og dødelighed, 
bedre fravænning pga nedsat stressrespons

 ▲ Pro- og prebiotika hjælpe med at vedligeholde en 
sund tarm ved at støtte kalvenes mikrobiom

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://youtu.be/3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/3nPQ1wTxILk
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=U04nh3M2HCU&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=U04nh3M2HCU&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


Fodring af mykotoksinbindemiddel til lam øger 
udskillelse af ergot alkaloider i afføring med 
38,5% og øger serum prolaktin koncentrationer 
sammenlignet med lam. Klik på linket.

Inkluderingen af oregano æterisk olie bidrog 
til at  opretholde kroppens tilstandsscore for 
ammesøer, øget vægtforøgelse i løbet af den 
første uge af smågrises liv, nedsat dødelighed 
før fravænning og signifikant nedsat brug af 
antibiotika. Klik på linket.

Hvordan mykotoksiner bindemidler arbejder?Hvordan mykotoksiner bindemidler arbejder?

Aminosyrer, mineraler og vitaminer er  betydelige 
forstadier til syntese af molekyler, der er i stand til 
at regulere både immun- og antioxidantsystemet 
hos dyr. En optimal balance mellem pro-oxidant 
og antioxidantforbindelser sikrer en forbedret 
immunsystemfunktion  til bekæmpelse af smitsomme 
sygdomme. I den forbindelse kan methionin og lysin  
bidrage til en god sundhed.

Derudover, synes E-vitamin og selen at være en 
velbegrundet kombination som fodertilsætningsstof til 
at forbedre sundheden hos dyr.

Tilskud i drikkevandet med et produkt, der 
indeholder Bacillus licheniformis og Bacillus 
subtilis, betain, vitaminer og  mikroelementer  (1g/
liter) reduceret  slagtekylling  dødelighed med 
3,5%. Klik på linket.

Fodertilskud  med vombeskyttet lysin og 
methionin hos malkefår forbedrer  deres 
medfødte immunitet gennem nedregulering af 
proinflammatorisk respons. Klik på linket.

 ▲ Organiske syrer udvikler tarmmikrobiom hos smågrise

Mycotoxin bindemidler
Mykotoksiner er særligt giftige stoffer, som for det 
meste produceres af tre svampegener: Aspergillus, 
Penicillium og Fusarium. Mykotoksinforurening af 
dyrefoder  påvirker dyrenes  immunsystem, hvilket 
resulterer i  større  sårbarhed over for sygdomme. Derfor 
øger forekomst af mykotoksin antibiotikaforbruget  i 
husdyrbruget.

Flere stoffer som lucerne, zeoliter, bentonit og 
blegeler fungere som mykotoksin-bindende midler og 
forhindre tarm adsorption af toksinet i dyret gennem 
foder.

Der er dog en risiko for,  at  mykotoksinbindemidler 
også vil reducere tilgængeligheden af foder vitaminer, 
aminosyrer og mineraler. For at overkomme disse 
begrænsninger, bruges biomasse, der indeholder gær, 
mælkesyre bakterier eller Aspergillus, som en anden 
generationsbindemiddel.

Udvundet olier fra rødder, frø, blade, bark, blomster, 
frugter og alger indeholder komplekse blandinger af 
phenolforbindelser kendt for deres antimikrobielle, 
antiinflammatoriske og antioxidantkvaliteter. De 
bioaktive dele i æteriske olier kan ændre cellulære 
funktioner  i værten og/ eller bakterier  - under de 
rigtige forhold. Samspillet med cellevæg og fedt 
membraner  kan føre til bakteriecelledød. Et stort 
problem er, at bakterier med tiden kan tilpasse sig og 
blive resistente over for de aktive phenolforbindelser 
svarende til antibiotika, og derfor bør deres anvendelse 
også overvejes.

Fytokogene forbindelser har også et godt potentiale 
som et alternativ til antibiotika i animalsk produktion, 
både som vækstfremmere og som behandling for 
bakterielle infektioner.Carvacrol og thymol er de mest 
studerede fodertilsætningsstoffer i både drøvtyggere 
og en-mavede dyr.

Aminosyrer-vitaminer-mineraler

Æteriske olier som immunregulatorer
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115947/
https://animalmicrobiome.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42523-020-00064-2
https://sciendo.com/abstract/journals/aoas/19/2/article-p433.xml
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233192
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI
https://youtu.be/6AcBUu7lGBA
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