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 Det er et must i hvert fald at  
overveje at lave poltevaccination
IDA FRIIS OVERGAARD, SVINEDYRLÆGE, LVK

- Influenza er ikke længere noget 
akut, der løber igennem besætningen 
og forsvinder igen som i gamle dage
LARS E. LARSEN, PROFESSOR, DTU

Sådan får du bugt  
med influenza
Influenza lurer i dag i 90 procent af besætningerne, 
og det er blevet en kompleks sygdom at håndtere, 
lyder det fra professor. Han anbefaler at lægge en 
strategi.

Der er influenza i 90 procent af 
besætningerne i dag, og det 

koster på bundlinjen. Derfor er det 
nødvendigt at lave en strategi mod 
influenzaen sammen med den prak-
tiserende dyrlæge.

Det mener professor på DTU, Lars 
E. Larsen, som kalder sygdommen, 
som er topscorer i de prøver, der på-
viser luftvejslidelser hos svin i Dan-
mark, for »kompleks«.

- Virus ændrer sig hele tiden. Jeg vil 
anbefale svineproducenten i samar-
bejde med dyrlægen at få afdækket, 
hvor virus er henne i besætningen. 
Lav screeninger tre gange om året og 
få lavet en strategi sammen med dyr-
lægen, der som minimum indehol-
der gyltevaccination, lød det fra Lars 
E. Larsen, da han den 8. februar holdt 

foredrag om emnet ved en LVK-kon-
ference på Bygholm Landbrugsskole 
ved Horsens. 

Han rådede også landmændene til 
ikke at have for mange syge hånd-
værkere til at gå i staldene, da influ-
enza kan smitte fra mennesker til dyr.

- Og måske kunne I også kræve 
vaccination af jeres medarbejdere 
og konsulenter, lød rådet fra profes-
soren.

Hele året rundt
I modsætning til mennesker, som 
typisk må døje med influenza i vin-
tersæsonen, optræder influenza hele 
året rundt i svinebesætninger, og den 
kan blive i besætningen i årevis.

- Influenza er ikke længere noget 
akut, der løber igennem besætnin-

gen og forsvinder igen som i gamle 
dage, sagde Lars E. Larsen.

Sygdommen bliver først og frem-
mest vedligeholdt ved, at der bliver 
tilført nye dyr hele tiden til besæt-
ningen. Under de rette forhold kan 
influenza dog også transporteres 
med luften få hundrede meter og 
måske op til en kilometer og på den 
måde komme ind i en stald, fortalte 
professoren.

Kan ramme bredt
For det meste rammer influenzaen 
grisene i kort tid, men til gengæld 
rammer den alle aldersgrupper – her-
under grise, der er helt ned til to dage 
gamle. Og nogle af grisene kan faktisk 
udskille virus i op til tre uger, oplyste 
professoren. 

Det er meget forskelligt, hvordan 
besætningerne rammes af virusset.

- I nogle besætninger er alle grise 
ramt, i andre besætninger rammes 
de først primært i klimastalden, og 
sygdommen ses også i slagtesvine-
stalden, sagde Lars E. Larsen.

At dyr i besætningen bærer på anti-
stoffer, betyder ikke nødvendigvis, at 
grisene er syge af influenza – men at 
sygdommen på et eller andet tids-
punkt har været i besætningen, un-
derstregede professoren. 

Tjek type
Hvis influenzaen bryder ud i en be-
sætning, der også er ramt af PRRS, 
kan det gå »virkelig galt«, lød det fra 
professoren, der kom med følgende 
råd:

- Hvis I får konstateret influenza i 
besætningen, så er det vigtigt at få 
konstateret subtypen, fordi den be-
stemmer, hvilken vaccine man skal 
begynde at bruge i besætningen.

Man bør også sammen med sin 
dyrlæge finde ud af, om det kun er 
søer, man vil beskytte, eller om det 
også er andre aldersgrupper, mener 
han.

Svinedyrlæge i LVK, Ida Friis Over-
gaard, supplerede:

- Det er ikke nogen tryllestav at vac-
cinere, for influenzaen er ikke væk 
ugen efter, og der er meget lidt doku-
mentation for virkningerne. Så prøv 
noget og følg op på det. Der er ikke 
fuld beskyttelse mod infektion, så det 
er noget med at have tålmodighed og 
kombinere med managementtiltag, 
som kan mindske effekten af det.

Tal strategi alligevel
Hun tilføjede:

- Hvis ikke der er klinisk udbrud af 
influenza, så skal vi diskutere influ-

enza alligevel. Vi skal prøve at lave en 
forsikring mod influenza, så besæt-
ningen ikke bliver ramt i en grad, som 
slår bunden ud af den.

- Og det er et must i hvert fald at 
overveje at lave poltevaccination. 
Basisprogrammet i en besætning 
kan være vaccination af polte, som 
kan ligge sammen med parvovac-
cinationen inden løbning. Så har 
vi sikret vores ungdyr, som vi tager 
ind i besætningen, sagde Ida Friis 
Overgaard.

Hun anbefaler, at hvis man har pro-
blemer eller vil sikre sig mod proble-
mer hos pattegrisene, så kan det være 
en god ide at lægge revaccination 
inden faring, så den kan lægges sam-
men med parvovaccinationen. 

Andre metoder
- Man kan også fokusere på at holde 
søerne dækket hele tiden ved at vac-
cinere dem 2-3-4 gange årligt, alt ef-
ter hvordan man synes, det kan passe 
ind. Der er ikke videnskabeligt bevis 
for, at det ene er bedre end det andet, 
sagde Ida Friis Overgaard.

Derudover hjælper det at begrænse 
kuldudjævning, køre med »alt ind-alt 
ud«-princip, sektionere og undlade 
fravænnede grise i farestalden, m.m.
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