
Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Christian Fink Hansen 

Janni Hales Pedersen 

 

 

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Cfh@sund.ku.dk/hales@sund.ku.dk 

 

 

Februar 2015 

Løse søer med lav pattegrisedødelighed 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Baggrund 

Målsætning om flere løse søer i DK 

Pattegrisedødeligheden er en udfordring 

• Nogle søer klarer sig godt, andre ikke 

• Perioden før kuldudjævning er vigtig 

 

Identifikation af risikosøer 

• Bedre management 

• Bedre produktivitet 

• Bedre velfærd  
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FF = Free Farrowing 
SWAP = Sow Welfare And 
Piglet protection 

SWAP faresti 
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Materiale og metode 

Gode søer (n=20) Dårlige søer (n=20) 

0-1 død før kuldudjævning 2+ døde før kuldudjævning 

Videomateriale af 143 søer 

• Løs-løs, løs-boks, boks-boks 

 

 

 

 

 

• Diegivninger 

• Pattegriseadfærd 

• Klemningssituationer 

Måleparametre 

• Faringsforløb 

• Smertetilstand 12 timer efter faring 

• Søernes aktivitetsniveau 
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Tak!! 

Spørgsmål? 


