
 

Nyhedsbrev november 2021 
 
Fødevarestyrelsen påbegynder 
ny kontrolkampagne pr. 1. 
november 2021 til den 28. februar 
2022. 
 
Fødevarestyrelsen ønsker at sætte ekstra 
fokus på velfærden og håndteringen af 
syge og tilskadekomne dyr i besætninger 
med grise. I forbindelse med Fødevare-
styrelsens kontrol i besætninger i de 
senere år, har en af de hyppigste årsager 
til sanktioner været overtrædelser i 
forbindelse med håndteringen af syge og 
tilskadekomne dyr. Korrekt håndtering af 
syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig 
forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig 
grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, 
varige men og væsentlig ulempe og 
passes omsorgsfuldt, jf. bestemmelserne i 
dyreværnslovens § 2 og 3. 
 

Lovkrav om sygestier til 
løsgående søer. 
 
Efter en overgangsperiode er det nu et 
krav for alle soholdere, at der som 
minimum skal være 2,5 pct. sygepladser i 
forhold til antallet af løsgående drægtige 
søer. 
SEGES Griseproduktions anbefaling er 
dog, at du har 3-5 pct. sygestipladser, 
hvis dine drægtighedsstier er indrettet 
med æde-/hvilebokse eller elektronisk 
sofodring. Hvis drægtighedsstalden er 
indrettet med gulvfodring eller vådfodring, 
hvor der er konkurrence om foderet, er 
anbefalingen 10 pct. sygestipladser. 

Se nedenstående link om anbefaling til 
indretning af sygestier til søer: 

https://svineproduktion.dk/-
/media/PDF/Aktuelt/Temaer/SoLiv-
20/Sygestier_til_ser.ashx  

Om sygestier generelt. 

Syge eller tilskadekomne svin skal 
omgående behandles, så unødig lidelse 
undgås. Grisene skal flyttes til en sygesti, 
hvor de kan få ro til at komme sig. Der er 
krav om sygestier i alle besætninger. 

I alle svineproduktioner vil der være grise, 
som kommer til skade eller bliver syge, 
og derfor skal behandles eller på anden 
måde har behov for aflastning. Et sygt 
eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en 
sygesti, hvis der er en risiko for dyrets 
velfærd at blive i den almindelige sti. 

En gris bør komme i sygesti, hvis den har 
brug for: 
Blødt leje (f.eks. skuldersår, dårlige ben) 
Mere varme (f.eks. hjernebetændelse, 
utrivelighed)                                                                                     
Mere plads og ro (f.eks. dårlige ben, brok, 
halebid, vulvabid) 
Adgang til foder og vand uden 
konkurrence (f.eks. vulvabid, halebid, 
dårligt huld). 

Minimumsarealkrav til sygestier: 
Søer og gylte: 3,5 m2 / dyr i enkeltsti. 2,8 
m2 ved flere dyr i stien. 

For grise gælder følgende: 
7-15 kg:  0,41 m2                     0,36 m2      

15-30 kg: 0,69 m2                   0,58 m2 

30-60 kg: 1,14 m2             0,91 m2 

60-100 kg: 1,70 m2                1,29 m2 

100-130 kg: 2,05 m2         1,53 m2 

130-150 kg: 2,28 m2           1,69 m2 

 

Hot Spot 

Vi afholder Hot Spot møde onsdag den 1. 
december kl. 16.30 -19.30 på Morsø 
Landbrugsskole, program kommer 
senere, men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 

 

https://svineproduktion.dk/-/media/PDF/Aktuelt/Temaer/SoLiv-20/Sygestier_til_ser.ashx
https://svineproduktion.dk/-/media/PDF/Aktuelt/Temaer/SoLiv-20/Sygestier_til_ser.ashx
https://svineproduktion.dk/-/media/PDF/Aktuelt/Temaer/SoLiv-20/Sygestier_til_ser.ashx


 

Spæklag. 

Har du styr på spæklaget i 

besætningen? 

Det er meget vigtigt at poltene har den 

rigtige alder og størrelse ved første 

løbning, for at blive gode søer som 

holder længe og får mange grise. Og 

har de den rigtige størrelse ved 

indsættelse, er det lettere at holde 

søerne i det rigtige huld gennem de 

kommende læg, da det er svært at rette 

op senere. 

Det er let at finde alderen på en polt, og 

størrelsen har man også nogenlunde en 

ide om, om den er rigtig, men 

spæklaget kan ikke umiddelbart ses, 

men det skal måles. Kunne du tænke 

dig at få et øjebliksbillede af hvor 

spæklaget ligger på jeres polte og søer, 

tilbyder SvineXperten at lave en 

scanning for 995 Kr.  

Har det interesse så kontakt Tom 

Madsen på Tlf. 21 18 93 24  

Ny svinerådgiver. 

SvineXperten har ansat en gammel 

kending som svinerådgiver. Anders 

Rold starter nemlig i en deltidsstilling fra 

midt i november. Anders har tidligere 

været ansat som svinerådgiver i Ålborg 

og har efterfølgende dels været ansat i 

et byggefirma og dels været 

selvstændig svineproducent. Anders 

har fortsat en sobesætning ved Års på 

ca. 600 søer, som han også skal passe. 

Anders vil fortrinsvis være at finde på 

kontoret i Ålborg og Thisted. 

Anders har en bred faglig profil og i 

starten vil han bl.a. have fokus på 

zinkfri fravænning, som han selv har 

praktiseret gennem længere tid. 

Vi siger velkommen til Anders og glæder 

os til samarbejdet fremadrettet. 

 


