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VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL-
SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER I SLAGTE-
SVINEBESÆTNINGER  
 

Formål 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold (VRH) har i perioden februar - marts 2012 gennemført en 

kontrolkampagne i 50 tilfældigt udpegede slagtesvinebesætninger fordelt over hele landet. For-

målet med kampagnen var at kontrollere, om syge og tilskadekomne dyr fik en passende behand-

ling herunder, om de blev opstaldet i hensigtsmæssigt indrettede sygestier. Endvidere var formå-

let at kontrollere, om forholdene for syge og tilskadekomne dyr var forbedret i forhold til en lig-

nende kampagne VRH udførte i 2011. 

 

Metode og materiale 

Kontrolkampagnen er udført i tilfældigt udpegede slagtesvinebesætninger. Alle besætninger er 

kontrolleret uanmeldt, og i den enkelte besætning blev alle slagtesvin i sygeafdeling og sygestier 

kontrolleret. Desuden er et repræsentativt udsnit af de slagtesvin, der blev opstaldet i besætnin-

gen på kontroldagen, kontrolleret.  

 

Ved kontrollen i den enkelte besætning er Dyreværnslovens regler om, at dyr ikke må udsættes 

for unødig smerte, lidelse, angst og varigt men, samt reglerne om at syge dyr skal have en pas-

sende behandling, herunder tilses af en dyrlæge eller aflives straks, kontrolleret.  Endvidere er 

det kontrolleret, at syge dyr med smertevoldende lidelser i f.eks. lemmerne, er opstaldet i en eg-

net sygesti med et tilstrækkeligt blødt leje.  

 

Sanktionering af fundne overtrædelser 
Der er ikke fundet forhold, der kunne karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, 

så der er ikke foretaget politianmeldelser vedrørende manglende varetagelse af syge svin. 

 

Overtrædelser, hvor det blev vurderet, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr, og hvor 

der var behov for opfølgende kontrol, er blevet sanktioneret med påbud jævnfør Dyreværnslo-

ven.  

Et påbud skal sikre, at der træffes foranstaltninger således, at forholdet rettes, og at dyrenes lidel-

ser afhjælpes. 

Overholdelse af et givet påbud kontrolleres enten ved et opfølgende kontrolbesøg, eller ved at 

forholdet afhjælpes straks i forbindelse med kontrollen, f.eks. ved at en kronisk syg gris aflives 

straks (se eksempel 1), eller at grisen straks flyttes til en egnet sygesti og behandles. 
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Eksempel 1. Påbud om aflivning. 

 

I eksempel 1 ses et alvorligt halebid med infektion og vævsdød, der har en varighed over 1 uge. 

Grisen var behandlet medicinsk, men var ikke blevet bedre og var ikke adskilt fra øvrige svin. 

Forholdet er vurderet til uforsvarlig behandling af dyr, og svinet er påbudt aflivet, da det er skøn-

net, at det ikke kunne helbredes, uden at dette ville medføre yderligere lidelser i en længere peri-

ode. 

 

I de situationer, hvor syge svin med smertevoldende lidelser i lemmerne, eller grise der var al-

ment påvirkede ikke var opstaldet på et blødt leje, er der meddelt den besætningsansvarlige et 

påbud om at opstalde dyrene i en egnet sygesti (se eks. 2).  

Overholdelse af påbuddet er kontrolleret ved et opfølgende kontrolbesøg, eller ved at den besæt-

ningsansvarlige straks har indrettet en egnet sygesti og flyttet dyrene. I enkelte tilfælde har den 

besætningsansvarliges dyrlæge indsendt dokumentation for, at sygestier er blevet indrettet efter 

reglerne.   

 

 
Eks. 2. Påbud om indretning af sygesti med blødt og tørt leje. 
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I eksempel 2 ses en sygesti til svin uden blødt og tørt leje. Flere svin var halte og havde smerte-

voldende lidelser i bevægeapparatet. Grisene havde behov for et blødt leje således, at de ikke 

blev udsat for unødige smerter, når de bevægede sig rundt i stien, samt at de kunne ligge ned på 

et behageligt leje. Det blev påbudt, at dyrene skulle tilbydes blødt leje straks. Forholdet blev 

vurderet til at være uforsvarlig behandling af dyr. 

 

I de tilfælde, hvor forholdene er vurderet som værende til væsentlig ulempe for dyrene, er for-

holdet indskærpet. En indskærpelse kan være en vejledning i reglerne omkring håndtering og op-

staldning af syge svin. 

Ved fund af sygestier, hvor der manglede blødt leje (se eksempel 3), og hvor der ikke var svin i 

besætningen på kontroldagen med smertevoldende lidelser i lemmerne, men hvor grise som følge 

af almen lidelse, vurderes at have behov for opstaldning i en egnet sygesti, er det indskærpet, at 

sygestier skal have et blødt underlag i minimum 2/3 af det krævede minimums areal. 

 

Ved kontrol af sygestier med måtter som underlag, er disse blevet afprøvet for eftergivelighed, 

og kun bløde måtter er accepteret som underlag i sygestier. Alternativt skal underlaget bestå af et 

tykt lag strøelse evt. ovenpå en hård gummimåtte. 

 

 
Eks. 3.  Manglende blødt leje i sygestien.  

 

I eksempel 3 ses en sygesti med sparsom strøelse på gulvet under overdækningen, som ikke er 

tilstrækkelig til at udgøre et blødt leje for svinene. Forholdet blev vurderet som værende til væ-

sentlig ulempe for dyrene, og det blev indskærpet, at reglerne vedrørende indretning af sygestier 

skal overholdes. 

 

Resultat: 
24 af de udvalgte besætninger er kontrolleret uden anmærkninger svarende til 48 % af de kon-
trollerede besætninger. 
 



Side 4/7 

I 26 besætninger svarende til 52 % af de kontrollerede besætninger har Veterinærrejseholdet 
sanktioneret overtrædelser af reglerne vedr. dyrevelfærd. 
 
I 22 besætninger svarende til 44 % af de kontrollerede besætninger er der fundet overtrædelser 
indenfor fokusområdet omkring håndtering af syge svin og indretning af sygestier, hvoraf: 

 

• 17 besætninger har fået påbud i medfør af Dyreværnsloven pga. uforsvarlig behandling af 

syge svin eller mangelfuld indretning af sygestier, som har medført uforsvarlig behand-

ling af grise. 

 

• 5 besætninger har fået indskærpet dyrevelfærdsreglerne vedrørende håndtering af syge 

dyr og/eller indretning af sygestier.  

 

• 4 besætninger har fået sanktioner vedrørende dyrevelfærd, der var udenfor fokusområdet. 

 

Ved kontrollen blev der konstateret kritisable forhold vedrørende opstaldning og behandling af i 

alt 72 syge eller tilskadekomne svin. I alt blev ca. 26.000 grise kontrolleret i forbindelse med 

kampagnen. 

 

21 svin blev aflivet på opfordring af den kontrollerende dyrlæge med baggrund i Dyreværnslo-

vens § 20 stk. 2, hvori det anføres, at en dyrlæge skal opfordrede den ansvarlige til at lade et dyr 

aflive, såfremt det vurderes, at dyret ikke kan helbredes, eller at det vil medføre unødig lidelse af 

lade dyret leve 

Tabel 1. Overtrædelser af kontrollens tema opgjort på de enkelte forhold 

 
 

Beskrivelse Påbud Indskærpelse 

Anvendelse af boltpistol hvor bolten ikke går tilbage til udgangsstil-

lingen efter hvert skud jf. § 44, stk. 3. i bekg. 583 om slagtning og af-

livning af dyr 

1 1 

Svin havde ikke permanent adgang til beskæftigelsesmateriale jf. § 

20, stk.1 i bekg. 323 om beskyttelse af svin 
 6 

Svin havde ikke permanent adgang til rodemateriale jf. § 20, stk.1 i 

bekg. 323 om beskyttelse af svin 
 5 

Tabel 2. Andre overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne 

 
 

Beskrivelse 

 

Påbud 

 

Indskærpelse 

 

Syge eller tilskadekomne svin har ikke fået en passende behandling el-

ler er ikke isoleret i sygesti jf. § 5 i bekg. 707 om beskyttelse af land-

brugsdyr 

13 2 

Der mangler afkølingsfaciliteter eller varmekilde i sygestier jf. § 11a, 

stk.5 i bekg. 323 om beskyttelse af svin 
1 6 

Der mangler blød bund i sygestier jf. § 11a, stk.6 i bekg. 323 om be-

skyttelse af svin 
6 9 
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Diskussion: 

De hyppigste årsager til sanktioner var, at syge eller tilskadekomne dyr ikke var behandlet i hen-

hold til deres behov, herunder at de ikke var isoleret i en sygesti med tør bekvem strøelse eller et 

andet blødt leje, når dette var hensigtsmæssigt. 

Den næst hyppigste årsag til sanktioner var mangelfuld indretning af sygestier med blødt leje i 

2/3 af det samlede minimumsareal og mulighed for ekstra varme samt afkøling. 

 

Et sygt eller tilskadekommen dyr skal omgående have en passende behandling.  

Hvis en besætningsejer ikke selv kan behandle sine dyr mod en given lidelse, idet der ikke fore-

ligger en besætningsdiagnose mod den givne sygdom, skal denne straks tilkalde sin dyrlæge eller 

aflive det syge dyr sådan, at det ikke udsættes for unødig smerte eller lidelse. 

Som en del af en passende behandling skal et dyr, som er sygt eller tilskadekomment, flyttes til 

en sygesti. I sygestien skal der være mere plads til det enkelte dyr, ca. det dobbelte areal pr gris i 

forhold til en normal sti. Desuden skal den være indrettet med et blødt underlag i mindst 2/3 af 

det krævede minimumsareal. 

Syge eller tilskadekomne dyr ligger typisk mere ned end raske dyr og kan have sværere ved at 

komme op at stå. De skal derfor bruge mere plads og have adgang til et blødt, eftergiveligt un-

derlag (se eks. 4). 

 

 
Eks 4: Sygesti med dybstrøelse og god plads  

 

Desuden skal der i sygestien være mulighed for, at grisen kan afkøle sig f.eks. ved at lægge sig 

på et koldt underlag, og dyret skal kunne søge en varmekilde, der kan være et gulv med varme, 

en varmelampe, et overdækket leje eller et tykt lag strøelse, der delvist kan dække svinet. 

Dette er for at gøre dyrets ubehag f.eks. i forbindelse med feber mindre og sørge for, at dyret ik-

ke skal bruge energi på at holde varmen. 

 

Der anvendes i mange besætninger hårde gummimåtter som underlag i dele af sygestien. Disse er 

ikke bløde og eftergivelige og mindsker derfor heller ikke den smertepåvirkning eller det ube-

hag, syge grise udsættes for ved f.eks. smertevoldende haltheder og infektioner i lemmer og led. 
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Måtternes hårdhed ændrer sig over tid pga. kemiske påvirkninger og kan derfor blive hårde og 

ueftergivelige. 

Desuden blev der i nogle tilfælde fundet svin med store navlebrok, som ikke var opstaldet i hen-
hold til Det Veterinære Sundhedsråds anbefalinger fra 2. december 2008. 
Et andet forhold, hvor det Veterinære Sundhedsråd har udsendt en generel meddelelse (fra okto-

ber 2009), vedrører behandling og opstaldning af grise med endetarmsprolapser. Rejseholdet 

fandt ved kampagnen stadig svin med lidelsen, der ikke var smertebehandlede og isoleret, og 

hvor prolapsen var tilstræbt at rådne væk.  

 

Ofte anvendes sygestier også til opstaldning af raske grise, f.eks. dyr der har været syge, som nu 

er blevet raske. Dette medfører, at de syge grise ikke får tilstrækkeligt ro og plads i sygestien. 

Grise der er blevet raske, bør tages ud af sygestien og f.eks. opstaldes i en aflastningssti. 

 

Sammenligning med kontrollen i 2011 

Da kontrollerne udført i 2011 og 2012 er meget ensartede i deres tilrettelæggelse og udførelse, er 

det nærliggende at drage visse sammenligninger. 

I 2011 blev 62 % af de kontrollerede besætninger sanktioneret, hvor tallet i år var 52 %. Ligele-

des ses et fald i antallet af sanktioner inden for fokusområdet, der i 2011 var på 58 % mod 44 % i 

2012. 

 

Sanktioner 2011  2012  

Vedrørende passende behandling     

Politianmeldelser 2  0  

Påbud 11  13  

Indskærpelser 4  2  

Vedrørende blødt underlag     

Påbud 11  6  

Indskærpelser 6  9  

Vedrrørende afkøling og varmekilde     

Påbud 6  1  

Indskærpelser 6  6  

Vedrørende rode- & beskæftigelses materiale     

Påbud 3  0  

Indskærpelser 5  7  

Tabel 3. Sanktioner i 2011 og 2012 

 

I 2011 blev der fundet 2 tilfælde af grovere uforsvarlig behandling af dyr. I 2012 er der ikke kon-

stateret tilfælde af grovere uforsvarlig behandling. 

Det kan ses, at der i 2011 var givet 11 påbud vedrørende passende behandling og opstaldning af 

syge og tilskadekomne dyr.  

Dette tal var steget til 13 i 2012. 

Det ses også, at der i 2011 fandtes 17 forhold, hvor det bløde underlag i sygestien vurderedes at 

være utilstrækkeligt.  

Dette forhold kunne genfindes i 15 tilfælde i 2012, så antallet af uhensigtsmæssigt indrettede sy-

gestier er stadigt højt. 
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Desuden er der i begge kontrolkampagner fundet problemer med overholdelse af reglerne for til-

deling af tilstrækkeligt rode- og beskæftigelsesmateriale til grise.  

Perspektivering: 

Som en del af veterinærforliget blev det besluttet, at Veterinærrejseholdet skulle styrkes bl.a. til 

varetagelse af tematiserede kontroller, f.eks. vedrørende forhold som kræver særlig opmærksom-

hed. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at resultatet af kontrolkampagnen netop viser, at der 

fortsat er behov for tematiserede kontrolkampagner på velfærdsområdet. 

 

Brug og effekt af målrettede kampagner vil indgå i forhandlingerne til det kommende veterinær-
forlig. 
 


