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Slutrapport for kampagnen 

”Opstaldning og håndtering af  

pattegrise i første leveuge” 

INDLEDNING 

I en vis andel af svinestalde ligger pattegrisedødeligheden på 20-25 %. Derfor 

gennemførte Fødevarestyrelsen i 2. kvartal 2015 en kampagne med fokus på, om der 

blev taget tilstrækkeligt hånd om pattegrise i den første uge efter faring. 

 

Formålet med kampagnen var at kontrollere og vejlede om: 

 

 Håndtering af syge og svage pattegrise og søer i første uge efter faring 

 Opstaldning af pattegrisene under rene og hygiejniske forhold samt med adgang 

til en varmekilde  

 Tilstedeværelse af beskyttelsesanordninger til at undgå, at pattegrise klemmes 

under soen 

 Kastration af pattegrise inden for 2.-7. levedøgn med smertebehandling og under 

hygiejniske forhold  

 Hvis halekupering så maksimalt halvdelen af halen og inden for 2.-4. levedøgn 

KONKLUSION  

I forbindelse med kampagnen blev der fundet overtrædelser i 42 ud af i alt 150 

kontrollerede besætninger. Der blev i forbindelse med kampagnen udelukkende 

sanktioneret med indskærpelser. 

På 27 kontroller blev der givet indskærpelser for forhold vedr. medicinanvendelse og  

–optegnelser, og på 22 kontroller blev der givet indskærpelser for forhold vedr. 

dyrevelfærd. I 7 af besætningerne var der overtrædelser på begge områder. 

Hovedparten af overtrædelserne vedr. medicin vedrørte den besætningsansvarliges 

optegnelser over anvendte receptpligtige lægemidler. Resultatet viser, at der er behov 

for fokus på, at reglerne for medicinoptegnelser gælder for pattegrise på lige vilkår med 

andre aldersgrupper af svin. 
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Hovedparten af overtrædelserne på dyrevelfærdsområdet vedrørte manglende/mangel-

fuld tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale. Resultatet viser, at der fortsat er 

behov for fokus på korrekt og tilstrækkelig tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale 

til søer og deres pattegrise. 

Kampagnen er den første af sin slags, som Fødevarestyrelsen har gennemført med fokus 

på håndtering og opstaldning af 0-7 dage gamle pattegrise. Kampagnen er gennemført i 

samme periode, som SEGES har indledt deres kampagne PattegriseLIV. Fødevarestyrel-

sen vil som opsamling på denne og øvrige svinekampagner kørt i 2015 drøfte omfanget 

og karakteren af fundne overtrædelser med SEGES. 

RESULTATER  

Kampagnen omfattede kontrol med 6.454 søer og deres op til syv dage gamle pattegrise. 

I forbindelse med kampagnen blev der fundet overtrædelser i 42 ud af i alt 150 

kontrollerede besætninger. Der blev i forbindelse med kampagnen udelukkende 

sanktioneret med indskærpelser. Derudover blev der i en besætning (som ikke er 

inkluderet i de 42) sanktioneret for forhold vedr. tildeling af foder og vand, som lå uden 

for kampagnens fokus. 

På 27 kontroller blev der givet indskærpelser for forhold vedr. medicinanvendelse og  

–optegnelser, og på 22 kontroller blev der givet indskærpelser for forhold vedr. 

dyrevelfærd. I 7 af besætningerne var der overtrædelser på begge områder. 

De fleste overtrædelser vedrørte optegnelser over anvendt medicin. Fordelingen af det 

totale antal sanktioner på de overtrådte regler fremgår af tabel 1. 

METODE  

Kampagnen blev gennemført i 2. kvartal 2015. I forbindelse med kampagnen blev der 

gennemført 150 uanmeldte kontrolbesøg i tilfældigt udpegede aktive besætninger med 

indendørs hold af minimum 10 søer.  

 

De udpegede besætninger var geografisk fordelt med 90 besætninger beliggende i 

Veterinærenhed Nord, 30 i Veterinærenhed Syd og 30 i Veterinærenhed Øst. 

Kontrolbesøgene omfattede kun kontrol af farestalden og som udgangspunkt kun de 

staldafsnit, hvor pattegrisene var op til 7 dage gamle. Der var til brug for kampagnen 

udarbejdet en særskilt tjekliste. Herudover foregik kontrol og sanktionering jf. 

Fødevarestyrelsens interne retningslinjer. 

 

Forud for kontrolbesøgenes opstart blev branchen og Den Danske Dyrlægeforening 

orienteret om kampagnens indhold både via en pressemeddelelse og ved et fysisk møde.  



 

Side 3/4 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

TABELLER  

Der blev i forbindelse med kampagnen sanktioneret med indskærpelser for 

dyrevelfærdsmæssige forhold i 22 besætninger og for forhold vedr. medicinanvendelse 

og -optegnelser i 27 besætninger. Der blev sanktioneret for i alt 52 forhold. 

 

Fordelingen af indskærpelser på de overtrådte regler er listet i tabel 1 (bemærk at en 

besætning kan få sanktioner for mere end ét forhold). 

 

 

Tabel 1: Fordeling af sanktioner i forbindelse med kampagnen 

Overtrædelsen vedrørte Antal kontroller med overtrædelser 

Svin skal have permanent adgang til 

beskæftigelses- og rodemateriale.1 

13  

Syge og tilskadekomne dyr skal omgående 

have en passende behandling.2 

1 

Der skal føres optegnelser over antallet af 

døde dyr i forbindelse med hvert enkelt 

tilsyn.3 

5 

Halekupering uden bedøvelse skal ske inden 

for dyrets 2.-4. levedøgn.4 

1 

Halen skal kuperes mindst muligt, og der må 

højst kuperes op til halvdelen af den.5 

3 

Kastration af pattegrise uden forudgående 

bedøvelse skal ske så tidligt som muligt inden 

for 2.-7. levedøgn, og grisen skal tildeles 

smertebehandling. Kastrationen skal foretages 

af uddannet personale og under hygiejniske 

forhold.6 

1 

Der skal føres korrekte optegnelser over 

anvendelse af receptpligtig medicin.7 

27 

Receptpligtig medicin skal anvendes i 

overensstemmelse med dyrlægens anvisning.8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Side 4/4 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 323 af 06/05/2003 om beskyttelse af svin, § 20:  
” Ud over de foranstaltninger, der normalt træffes for at forhindre halebidning og andre uvaner, samt for 
at svinenes adfærdsmæssige behov skal kunne tilfredsstilles, skal alle svin, jf. dog stk. 2, have 

permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde 
deres behov for beskæftigelses og rodemateriale” 
 
2 Bekendtgørelse nr. 707 af 18/07/2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 5: 

” Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. 

Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal 

en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et 

passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt” 

 
3 Bekendtgørelse nr. 707 af 18/07/2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 6, 

stk. 1:  

”Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og over antallet af døde dyr, 

som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn” 

 
4 Bekendtgørelse nr. 324 af 06/05/2003 om halekupering og kastration af dyr, § 4, stk. 2:  

”Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på 

bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget…” 

 
5 Bekendtgørelse nr. 324 af 06/05/2003 om halekupering og kastration af dyr, § 4, stk. 2: 

”… Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den” 

 
6 Bekendtgørelse nr. 324 af 06/05/2003 om halekupering og kastration af dyr, § 7, stk. 1:  

”Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så 

tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives smertebehandling. Kastrationen 

må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at 

kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold” 

 
7 Bekendtgørelse nr. 1432 af 17/12/2014 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr 
samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 15, 
stk. 1: 
”Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens 

indledning foretage læselige optegnelser over følgende: 

1) Dato for behandlingens indledning og afslutning. 

2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, 

antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling). 

3) Årsag til behandlingen. 

4) Hvilket lægemiddel, der er anvendt. 

5) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette 
er indgivet” 
 
8 Bekendtgørelse nr. 1432 af 17/12/2014 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr 

samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 11, 

stk. 1:  

”Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning” 


