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Lovkrav om sygestier til 

løsgående drægtige søer 
Der skal være et tilstrækkeligt antal 

sygestier, og der skal altid være mindst én 

sygesti klar til brug til søer, der er syge 

eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, 

skal I straks gøre mindst én yderligere 

sygesti klar til brug. 

Nye lovkrav vedrørende sygestier 

Det er nu et krav for alle soholdere, at der 

som minimum skal være 2,5 % sygestier i 

forhold til antallet af løsgående drægtige 

søer. 

Du skal være opmærksom på, at 

overgangsperioden fra 2011 til slutningen 

af 2020 om sygestier til løsgående 

drægtige søer er slut. Og lovkravet, at der 

som minimum skal være 2,5 % sygestier i 

forhold til de løsgående drægtige søer, er 

nu trådt i kraft. 

SEGES Svineproduktions anbefaling 

Er at du har 3-5 % sygestier, 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 % sygestier. 

Udover det skal sygestierne helst placeres 

inde i drægtighedsstierne eller i midten af 

drægtighedsstalden. 

Generelle lovkrav vedrørende sygestier 

I sygestier til søer og gylte må der højest 

anbringes tre dyr, og der skal mindst være 

2,8 m2 frit tilgængeligt areal pr. dyr. En 

sygesti til én enkelt so eller gylt skal have 

et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 m2. 

I sygestierne skal søerne have et blødt leje 

i 2/3 af minimumsarealet. Et blødt leje kan 

f.eks. bestå af strøelse i tilstrækkelig 

mængde, så dyret ikke er i direkte kontakt 

med gulvet eller en blød gummimåtte, der 

er eftergivende over for tryk med enten 

hånd eller støvle. 

For søer kan varmekilden f.eks. være 

overdækning, varmelampe, gulvvarme eller 

halm i en tilstrækkelig mængde, så der er 

halm om soen. 

Afkølingsfaciliteten kan f.eks. være adgang 

til beton/spaltegulv, 

overbrusning/højtrykskøling eller manuel 

overbrusning på meget varme dage. 

Søer i sygesti skal have nem adgang til 

frisk vand og foder. Krybbe, drikkekop mv. 

skal rengøres dagligt.  

Det skal være nemt for personalet at holde 

opsyn med søernes foderoptagelse, derfor 

anbefales tørfoder i krybbe eller ad libitum i 

automat som en mulighed.  

Søerne skal have adgang til frisk vand, 

derfor anbefales drikkekop eller trug med 

vandspejl. 

Sygejournal ved hver sygesti 

I de fleste besætninger er der sikkert 

rigeligt med sygestipladser af god kvalitet, 

men der er nok ikke altid overblik over hvor 

længe søerne opholder sig i stierne og 

behandlingen af dem. 

Ved hver sygesti eller for hver so i sygesti 

anbefales en journal hvor der anføres: 

• Dato for indsættelse 

• Dato for alle behandlinger 

• Årsag for indsættelse 

• Medikament 

• Strategi for antal behandlinger, og hvilke 

kriterier der er for: 

• Fortsættelse af behandling 

• Aflivning 

• Slagtning 



 

Sygejournalen er med til at give et bedre 

overblik over hver enkelt so i sygesti. Dette 

kan også gøre at det er lettere at beslutte 

om søerne er i bedring eller ej og om de 

burde aflives eller kan sættes tilbage i 

drægtighedsstalden. Ydermere kan det 

være med til at flere søer kan ”reddes”, da 

der vil være klarhed over deres behandling. 

Se eksempel af sygejournal nedenfor. 

Hvis ikke I allerede har fået indført 

sygejournaler i besætningen, har vi i 

SvineXperten lavet to eksempler på en 

sygejournal, både på dansk og engelsk. Vi 

vil selvfølgelig også gerne være 

behjælpelig med at få det implementeret 

hos jer. 

Så kontakt Pernille Sloth Christensen på tlf. 

20537078 eller Anders Vigh Kristensen på 

tlf. 51615795 hvis du vil høre mere om 

Sygejournaler. 

Arbejdspladsvurdering APV 

Alle virksomheder, der har medarbejdere 

ansat, skal have en APV og den skal 

ajourføres hvert tredje år. Ønsker du hjælp 

til dette kontakt Mogens Bækgaard på 

40884890. 

Kontrolkampagne: 

Flokbehandling af smågrise 

I april igangsatte Fødevarestyrelsen en ny 

vejlednings, - og kontrolkampagne hos 

besætninger, samt besætningsdyrlæger, som 

sætter fokus på flokbehandling af smågrise. 

Denne løber frem til november 2021 og 

omfatter kontrol i 100 besætninger med 

smågrise, samt 80 tilknyttede 

besætningsdyrlæger. 

Ved kontrolbesøgene har Fødevarestyrelsen 

stor fokus på: 

• Følger du dyrlægens anvisninger 

• Er der korrekt registrering af 

lægemidler til flokbehandling 

• Er du bekendt med, - og efterlever 

handlingsplaner til nedbringelse af 

flokbehandling på besætningsspecifikt 

niveau 

• Brugen af flokbehandling ved 

indsættelse, - samt ved afgang fra 

smågrisestalden 

• Kan du dokumentere at der ved 

salg/overdragelse af 

antibiotikabehandlede smågrise er 

givet information om 

tilbageholdelsestid til køber 

Der er ved denne kampagnekontrol desuden 

fokus på tilbageholdelsestid for overdragelse 

af antibiotikabehandlede smågrise. Her skal 

du, som sælger af smågrise der er behandlet 

med medicin, være opmærksom på at oplyse 

køber/modtager om at dyrene er omfattet af 

en tilbageholdelsestid, samt hvornår 

tilbageholdelsen udløber. Der er ikke noget 

krav om hvordan du oplyser dette, det kan 

f.eks. angives som en standardoplysning i en 

faktura, eller skrives ind i kontrakten. 

 


