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J. nr.: 2014-10-60-00085 15. september 2015 

 

Slutrapport for kampagnen 

Skuldersår hos søer 

INDLEDNING  

 

Fødevarestyrelsen har i foråret 2015 gennemført en kontrolkampagne i 201 

sobesætninger med fokus på håndtering af søer med lette og svære skuldersår, herunder 

rettidig indsættelse i sygesti. Kampagnen blev gennemført på baggrund af en 

undersøgelse i 2013, hvor praktiserende dyrlæger optalte skuldersår i farestier og 

sygestier i sobesætninger med obligatorisk rådgivningsaftale (i alt 1229 CHR-numre). 

Undersøgelsen viste dengang, at der var en lav forekomst af søer med skuldersår.  

 

For at opretholde fokus på skuldersår iværksatte Fødevarestyrelsen en kampagne, der 

skulle fokusere på håndtering af skuldersår, herunder rettidig indsættelse i sygesti. 

 

Formålene med skuldersårskampagnen i foråret 2015 var: 

 Vejledning og information til branche om håndtering af søer med lette og svære 

skuldersår.  

 Bestemmelse af den aktuelle forekomst og håndtering af lette og svære 

skuldersår i besætningens løbe- og farestald. 

 

KONKLUSION  

Skuldersårskampagnen i 2015 viser en fortsat lav forekomst af skuldersår, som ikke 

håndteres korrekt i henhold til Fødevarestyrelsens vejledning1. Sanktionering i 

forbindelse med konstatering af skuldersår er givet i 8 % af de kontrollerede besætninger 

svarende til en regelefterlevelse på 92 % indenfor området.  

Kun én besætning blev politianmeldt for mangelfuld håndtering af søer med skuldersår. 

De øvrige sanktioner, som blev givet i forbindelse med kampagnen, var indskærpelser for 

mangelfuld håndtering af søer med både lette og svære skuldersår. Den hyppigste årsag 

til, at håndteringen af søer med skuldersår blev vurderet som mangelfuld, var manglende 

                                           
1 Fødevarestyrelsens vejledning til vurdering af skuldersår i forbindelse med kontrol 

dateret 17. marts 2015 
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blødt leje. I forhold til lette skuldersår var søerne opstaldet i sobokse eller farestier på et 

hårdt underlag, mens søer med svære skuldersår ikke blev flyttet til sygestier. 

Mangelfuld håndtering af lette og svære skuldersår var nogenlunde lige fordelt i både 

løbestald og farestald, mens der var en let øget forekomst af skuldersår i farestalden.  

Resultaterne fra skuldersårskampagnen i 2015 kan ikke sammenlignes med 

undersøgelsen i 2013, hvor søer med hhv. lette og svære skuldersår blev optalt i alle 

sobesætninger med mindst 300 søer.  

Undersøgelsen i 2013 blev foretaget af besætningens praktiserende dyrlæge og var en 

optælling af søer med lette og svære skuldersår begrænset til besætningens farestald og 

sygestier. I undersøgelsen blev der ikke taget stilling til om håndteringen af søerne med 

skuldersår var korrekt, og søerne i løbestald og drægtighedsstald blev ikke undersøgt. 

Ved skuldersårskampagnen i 2015 har man ikke optalt besætningernes søer med 

skuldersår, men i stedet rettet fokus på om håndteringen af søer med lette og svære 

skuldersår i farestald og løbestald var tilstrækkelig. På baggrund af kampagnens 

resultater vil fokus på skuldersår fortsat indgå som en del af den ordinære veterinære 

velfærdskontrol i besætningerne. 

 

RESULTATER  

I alt blev der gennemført 201 kontroller i kontrolperioden. Regelefterlevelsen indenfor 

kampagnens fokusområde var 92%. 

Sobesætningerne var jævnt fordelt over hele landet og inkluderede både store og små 

besætninger med et spænd på mellem 45 og 2500 søer i alt i besætningen. Det 

gennemsnitlige antal søer i alt i besætningerne var 500 søer. 

I alt indgik 47.156 søer i kampagnen med hhv. 25.931 søer i farestalden, og 21.225 søer 

i løbestalden. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 129 søer i farestalden og 105 

søer i løbestalden. 

Der er givet sanktioner på 16 kontroller; heraf 15 indskærpelser og 1 politianmeldelse 

sammen med et påbud. 

Indskærpelse blev givet i 15 besætninger, hvor søer med lette og/eller svære skuldersår 

var opstaldet i løbe- eller farestald uden, at nogen afhjælpende foranstaltninger var 

udført. I 1 af besætningerne (i alt 2 dyr) er det dog ikke angivet, om det var lette eller 

svære skuldersår, der medførte en indskærpelse. 

Politianmeldelse blev givet i én besætning, hvor 2 søer med svære skuldersår samt én so 

med let skuldersår var opstaldet i farestalden uden at nogen afhjælpende 

foranstaltninger var udført. I samme besætning blev der givet påbud om at flytte de 3 

søer til sygestier med blødt underlag. 
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Herudover blev der i 4 besætninger givet sanktioner for overtrædelser udenfor 

kampagnens fokus. Det vil sige, at der blev givet sanktioner i 20 besætninger i alt. 

I alt blev der ved kontrollen fundet 47 søer med skuldersår, som gav anledning til 

sanktionering. Heraf 31 søer med lette skuldersår fordelt på 19 søer i farestalden og 12 i 

løbestalden, og 14 søer med svære skuldersår fordelt på 10 søer i farestalden og 4 

løbestalden. For 2 søer var det ikke angivet, om der var tale om lette eller svære 

skuldersår (se tabel 1). 

I 4 besætninger blev der givet indskærpelser for forhold udenfor kampagnens fokus. 3 

besætninger fik indskærpet kravet om permanent adgang til rode- og 

beskæftigelsesmateriale for søer og gylte i løbe- og/eller farestalden, og 1 besætning fik 

indskærpet kravet om tilstrækkeligt med plads til, at søerne kunne rejse og lægge sig 

uden besvær i soboksene i løbestalden. I én besætning, hvor kravet om håndtering af 

syge og tilskadekomne dyr blev indskærpet i forbindelse med skuldersår, omfattede 

indskærpelsen også en so med en ubehandlet klovbyld. 

METODE  

Kontrollen blev gennemført i perioden 16. april til 14. juli 2015. I alt blev 201 tilfældigt 

udvalgte sobesætninger kontrolleret af dyrlæger fra Fødevarestyrelsens veterinære 

kontrolenheder. Besætningerne var fordelt i hele landet og repræsenterede både store og 

små besætninger (dog minimum 30 søer i besætningen ifølge CHR). Kontrollen foregik 

uanmeldt og fokuserede på søer i løbestald og farestald. Alle søer i disse staldafsnit blev 

som udgangspunkt undersøgt for skuldersår på begge skulderpartier.  

 

Ved besøget blev skuldersårsmåleren2 fremvist og udleveret, og den 

besætningsansvarlige blev vejledt om brugen af skuldersårsmåleren samt håndteringen 

af søer med skuldersår. Skuldersårsmåleren blev under kontrollen anvendt praktisk i 

vurderingen af skuldersår, der klinisk kan kategoriseres som henholdsvis lette og svære 

skuldersår.  

 

Fund af lette og svære skuldersår blev vurderet i forhold til eventuelle korrigerende 

handlinger iværksat for det enkelte dyr samt udbredelse af skuldersår i øvrigt i 

besætningen jf. Fødevarestyrelsens vejledning til vurdering af skuldersår i forbindelse 

med kontrol af 17. marts 2015. 

 

Forud for kampagnen blev der afholdt et informationsmøde med repræsentanter for 

branchen (SEGES) samt formanden for Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) sektion for 

svin (SvS), Kristian Viekilde.  

                                           
2 Skuldersårsmåleren er et praktisk og let anvendeligt værktøj til en klinisk vurdering af 

skuldersår. Skuldersmåleren kan anvendes af såvel landmand, praktiserende dyrlæge og 

kontrollør og er udarbejdet i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Videnscenter for 

Svineproduktion (SEGES). 
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Vejledning og information om håndtering af søer med skuldersår, som var et af 

formålene med kampagnen, er således sket både forud for kampagnens start samt under 

kampagnen i forbindelse med det enkelte kontrolbesøg. 

 

TABELLER  

 

Lidelse /årsag Antal kontroller 
Antal dyr omfattet af 

lidelsen 

Lette skuldersår 8 31 

Svære skuldersår 11 14 

Skuldersår (ikke 

kategoriseret) 
1 2 

Tabel 1. antal dyr med skuldersår. Der kan være besætninger hvor der forekom flere 

forskellige kategorier af skuldersår 

 


