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Mavesår – erkendelse og forebyggelse 
 

Alvorlige mavesår hos svin (indeks 8-10) vil ofte medføre øget dødelighed i besætningen, hos slag-

tesvin kan tilvæksten falde med op til 100 g dagligt. 

Grisenes adfærd og velbefindende er formentlig også påvirket af de alvorlige navneforandringer. 

Mildere maveforandinger (indeks 1-3) og moderate forandringer (indeks 4-6) antages at have ingen 

henholdsvis ingen til ringe indflydelse på grisens velbefindende. 

 

Mavesår kan være svært at se i besætningen. Der kan være utrivelighed og dødsfald. Mens blødende 

mavesår giver blege grise og mørk gødning. Symptomerne kan let forveksles med tarmbetændelse, 

men ved obduktion kan mavesårene direkte ses. 

 

Ved mistanke om høj forekomst af mavesår bør man få lavet en USK-undersøgelse, ofte af 20 ma-

ver. Det er typisk dyrlægen, der bestiller den. På laboratoriet koster undersøgelse af den første mave 

500 kr. og de efterfølgende 45 kr. hver. 

 

Forebyggelse af mavesår sker først og fremmest ved foderets struktur. Jo mere jo bedre effekt mod 

udvikling af mavesår: 

Groft formalet melfoder 

Fint formalet melfoder 

Pelleteret færdigfoder med valset korn ”kørt udenom” pillepressen 

Ekspanderet foder 

Groft formalet pelleteret foder 

Fint formalet pelleteret foder 

 

Mere end halvdelen af kornet som byg vurderes at have markant effekt mod udvikling af mavefor-

andringer og -sår, mens fiber som sådan i form af for eksempel pektinaffald, snittet halm, grønmel 

og havre ikke har vist effekt. 

Wraphø med 100 g pr. gris dagligt har hos slagtesvin haft en væsentlig effekt mod mavesår. Man 

skal være opmærksom på, at mavesår kan ved forbedring af foderets struktur kan hele op i løbet af 

et par uger.  

Wraphø eller ensilage tildelt i sygestien synes at være den bedste her og nu indsats overfor en gris 

med mavesår. 

 

Måske har smitsomme sygdomme som PRRS og PCV2 indflydelse på udvikling af mavesår, en del 

synes at have gjort iagttagelsen. Indflydelse på udvikling af mavesår kan hænge sammen med et i 

forvejen svækket immumsystem. Derfor kan vaccination komme på tale, også i denne sammen-

hæng. Det er noget man skal vurdere sammen med sin dyrlæge. 

 

SEGES Svineproduktion arbejder i disse år meget med forhold omkring grises mavesår. Du finder 

en liste over 9 punkter til bedre mavesundhed hos grise i vækst nederst på siden ved dette link. Hold 

CTRL nede og klik på linket: 

http://svineproduktion.dk/Aktuelt/Nyheder/2016/05/020516_VSP-styrker-indsatsen-mod-mavesaar 
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