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Figur 1 Tre eksempler på 
klovlidelser. Øverst: 
forvoksede biklove. Nederst til 
højre: Klovspalte i højre klov. 
Nederst til venstre: 
Forvoksede klove (snabelsko)

Formål: 

At finde hyppigheden af halthed og lemmelidelser i 
systemer med søer på friland og at identificere 
væsentlige risikofaktorer for disse lidelser med henblik 
på at foreslå tiltag til forebyggelse og håndtering af 
halthed og lemmelidelser hos søer på friland.

Metode: 

En gentagen tværsnitsundersøgelse foretages på 20 
økologiske-/frilandsbesætninger. Hver besætning 
besøges 2 gange med 3-4 måneders interval. 

Besøg: 
Interview angående managementrelaterede 
risikofatorer omkring soholdet.

Der foretages halthedsscoring på 100 tilfældigt udvalgte 
søer, hvoraf ca. 1/3 er lakterende søer og 2/3 er 
drægtige søer. Drægtighedsstadiet registreres som tidlig, 
midt eller sen.

Halthedsskala:
0- Normal gang
1- Går dårligt, men bruger alle fire ben eller slingrer med

bagparten, når den går eller afkorter sine skridt.
2: Alvorligt halt, bruger det halte ben mindst muligt
3: Bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke gå

Kliniske årsager til halthed:
Klove, biklove, bylder, sår og led undersøges visuelt og 
palperes såfremt det er muligt. Søerne fikseres ikke 
under undersøgelsen, derfor kan lidelser blive overset.

Tidsplan:
Juli 2011-marts 2012 
Data indsamling
Marts-april 2012 
Indtastning og deskriptive analyser vedrørende hyppighed
April-jun 2012 
Data analyse vedrørende identifikation af risikofaktorer
Juli 2012 
Offentliggørelse af resultater

Kontakt:
E-mail: kristian.knage-rasmussen@agrsci.dk

Baggrund: 

Halthed og lemmelidelser er et væsentligt 
velfærdsproblem i indendørs sohold. Derimod kendes 
hyppigheden for halthed og lemmelidelser ikke hos søer 
på friland. En spørgeskemaundersøgelse blandt 
europæiske økologiske svineproducenter i 2005 viste, at 
21% af de økologiske sobesætninger i Nordeuropa 
mente, at halthed var et væsentligt sygdomsproblem i 
deres besætning . 

Figur 2 Faringshytter 
og drægtighedsfold. 
Øverst: Faringshytter. 
Nederst til højre: So 
med grise. Nederst til 
venstre: 
Drægtighedsfold
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