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SvineRådgivningen - Din rådgivning til fremtiden 
SvineRådgivningen yder rådgivning indenfor arbejdsområderne foder, stalde, produktion, coaching, E-kontrol, ledelse, produktionsøkonomi, miljø mv. 

 
 

 
 

 
  
IPVS ESPHM 2016 
Af: Pia Sørensen, SvineRådgivningen 
 
Så privilegerede som vi nu engang er her i SvineRådgivningen i Herning, fik tre af os 
muligheden for at følges med Merial til veterinær verdenskongres IPVS ESPHM 2016 
i Dublin. Indtrykket var, at vi nok var de eneste 3 af de næsten 3.000 deltagende, 
heraf 150 danske, som ikke var dyrlæger, men ikke mindre interessant var det.  
 
IPVS forløb over 4 dage med indregistrering og velkomstreception tirsdag. Onsdag 
og torsdag bød på hele dage med keynote speakere fra kl. 8.30 for de morgenfriske 
efterfulgt af korte indlæg med 20 minutters varighed indtil kl. 17.  Der kørte 3-4 indlæg 
ad gangen, hvert med deres tema, som var mere eller mindre gennemgående for da-
gen. Fredag var en ”halv dag” med indlæg og ”leg selv” om eftermiddagen før den 
afsluttende gallamiddag om aftenen med dertilhørende, og for mange, imponerende 
underholdning med irske rødder.  
 
Kan jo kun tale for mig selv, men udvalget af interessante emner var stort, og det var 
svært at vælge. Valget faldt dog oftest på det, som var mest arbejdsrelateret for mit 
vedkommende og derfor mest konsulentagtigt og ikke helt så veterinært. Blandt em-
ner kan nævnes:  

• Ornelugt og muligheden for genetisk selektion, som nok er vejen fremad. 
• Lav fødselsvægt og dens effekt på dødelighed, spredning mellem grisene og 

dage.  
• IUGR grise (delfingrise, små underudviklede grise). 
• Der var noget om mængden af colostrum indtag, overlevelse og temperatur. 
• Vigtigheden af god klovsundhed hos søer. 
• Der blev sat spørgsmålstegn ved de genetiske forbedringer i reproduktion, til-

vækst, fodereffektivitet og kødprocent, som har givet konsekvenser i form af 
øget dødelighed, lav fødselsvægt, øget udsætterprocent m.v. 

• Større forståelse for immunologi og vaccination.  
-Og dette var kun nogle få blandt mange emner. 
 
Med nogle heftige timer gennem dagen med ny viden følger selvfølgelig også det so-
ciale ikke at forglemme, hvor den nye viden blev bearbejdet over et glas mørk Guin-
ness og dertil Irish stew (lavet med Guinness selvfølgelig), som må siges at være 
påkrævet i Guinness’ land. Da vi også er praktikere, måtte vi også ud og se noget 
andet end en konferencesal, og her var det lidt uofficielle programpunkt en tur på 
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Guinness bryggeriet. Temaet var selvfølgelig meget relevant og handlede om hvor-
dan restprodukter fra Guinness med stor sandsynlighed kan anvendes som svinefo-
der….    
 
Sådan en tur som denne kan anbefales andre, ikke kun pga. det faglige program, 
men det var faktisk også helt hyggeligt at møde andre svinenørder på en anden og 
mere uformel facon, end vi gør i det daglige. Nok er vi gode til det vi gør, men det 
skader heller ikke at se ud over Danmarks egne grænser – måske vi lærte noget nyt. 
Er man ikke så heldig at man var med i Dublin, kan man finde det samlede skriv på 
704 sider på IPVS’s hjemmeside og opdatere sig på nyeste viden. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Pia Sørensen 
 
 
 
 
 


