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Konklusion 
Projektet er endnu ikke afsluttet. Resultaterne fra forsøg 1 tyder ikke på, at brokgrises adfærd på slagtedagen 
adskiller sig fra raske grises, eller på forskelle mellem adfærd hos dyr med store og små broksække.  Afklaring 
af spørgsmål om brokgrises transportegnethed kræver yderligere undersøgelser.  

Baggrund 
For danske slagtesvin indebærer slagtedagen typisk udsættelse for  
stressorer såsom: Sammenblanding, faste, transport, håndtering og 
introduktion til et nyt miljø. Det er derfor afgørende for dyrenes velfærd at 
de dyr, der sendes til slagt, er egnede til at gennemgå denne dag.  
 
Jvf. dansk praksis anses grise med brok over 15 cm i diameter for ikke-
egnede til sammenblanding og transport (Udtalelse fra Vet. Sundhedsråd, 
2008). Der findes imidlertid ikke reel viden om, hvordan svin med brok 
klarer sig før, under og efter transporten sammenlignet med raske stifæller.  
 
Formål 
At opnå ny viden om brokgrises egnethed til transport  til slagteri. Projektet 
inkluderer grise med broksække på op til 20 cm i diameter. Projektet 
involverer to delforsøg. 
 
Metode 
Forsøg 1: Observationelt studie. Data fra 31 brokgrise og 29 raske 
kontroldyr indsamlet  i 8 kommercielle slagtesvinebesætninger samt på 2 
slagterier.  Broksække varierede fra 6 til 20 cm, med en gennemsnitlig 
diameter på 14 cm, sådan at 17 sække var ≤ 15 cm og 13 sække var 15-20 
cm i diameter. Grisenes adfærd blev registreret via videooptagelser under 
læsning, aflæsning, i modtagelsen og i drivgangen på slagteriet. 
 
Forsøg 2: Eksperimentel undersøgelse af adfærd hos brokgrise og 
kontroldyr under 6t ophold i udleveringsrum , indrettet jvf. danske 
anbefalinger og uden adgang til foder.  Forsøget inkluderede 28 brokgrise 
og 28 raske kontroldyr. Broksække varierede fra 6 til 18 cm, med en 
gennemsnitlig diameter på 12 cm (n=15), sådan at  15 sække var ≤ 11 cm og 
13 sække var 13-18 cm i diameter. Grisene gennemgik en klinisk 
undersøgelse inden sammenblanding og efter de 6 timers ophold i 
udleveringsstien. Den efterfølgende dag blev brokgrisene aflivet og 
broksækkene undergik patologisk undersøgelse.  
  
Resultater 
Resultaterne fra forsøg 1 viste ingen signifikant forskel mellem brokgrise og 
kontroldyr eller mellem hhv. store og små brok for hverken omfanget af 
erhvervede skader eller dyrenes adfærd. 
 
Data fra forsøg 2 er endnu under bearbejdning. 
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