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Slutrapport for kampagnen 

Smittebeskyttelse ved udendørs hold af svin 

 

INDLEDNING   

Formålet med kampagnen var at sætte fokus på at mindske risikoen for indførsel af 

afrikansk svinepest, mund- og klovesyge eller andre alvorlige husdyrsygdomme til 

Danmark via udegående svin. Det var meningen at afklare, om reglerne ved hegning og 

skiltning ved opholdsarealer for svin holdt på friland var opfyldt, og om besætningerne 

havde kendskab til generel smittebeskyttelse.  

 

KONKLUSION 

Der blev fundet overtrædelse af reglerne hos 34 af de 50 besøgte besætninger. Især 

kravene til hegn og skiltning blev konstateret overtrådt. Halvdelen af de besøgte 

besætninger havde ikke hegnene omkring grisenes opholdsarealer i orden og fik 

indskærpelser. Det var indtrykket ved besøgene, at det i langt de fleste tilfælde skyldtes 

manglende viden. Også de besætninger, som ikke havde registreringen af hele 

besætningen eller enkelte af dyrene i besætningen i orden, gav indtryk af manglende 

viden. Det blev konstateret, at især indehaverne af meget små besætninger ikke var klar 

over registreringspligten. Det blev også konstateret, at flere af besætningsejerne ikke 

vidste, at grise skal øremærkes. Resultatet af kontrolkampagnen viste, at der er et stort 

behov for at udbrede kendskab både til Lov om udendørs hold af Svin og til 

mærkningsbekendtgørelsen. Det fremgik også af de interviews, som blev lavet med de 

besætningsansvarlige, at den viden, der var om almindelig adfærd omkring 

smittebeskyttelse, er mangelfuld.  
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RESULTATER 

Kontrollen omfattede 50 besætninger fordelt over hele landet. Kontrollen omfattede alle 

typer udegående svin, både produktionsdyr og kæledyr. Der blev sanktioneret ved 34 

besøg, se tabel 1. Der blev givet i alt 40 indskærpelser: 25 på drift og indretning, 9 på 

godkendelse og registreringer og 6 på smittebeskyttelse. 

METODE 

Kontrolperioden løb fra 15. februar til 15. maj 2015. Alle kontrolbesøgene blev udført af 

veterinærafdelingerne. Kontrolbesøgene var uanmeldte.  

I alt 50 besætninger blev udpeget af veterinærafdelingerne. Udpegningen blev delvist 

foretaget efter lokalkendskab, så de besætninger, som lå tæt på campingpladser eller 

parkeringspladser og andre offentlige arealer, kom med i kontrollen. De kontrollerede 

besætninger varierede i størrelse fra lidt over 1000 dyr helt ned til 1 lille kælegris. Alle 

egne af landet blev repræsenteret i kampagnen.  

I forbindelse med kontrollen blev den besætningsansvarlige interviewet om sit kendskab 

til fodring og generel smittebeskyttelse.  

Kampagnen fokuserede på alle typer hold af udegående svin, også hold af svin, som ikke 

var registreret i CHR. De svinebesætninger, som var registreret i CHR, omfattede både 

produktionsbesætninger med søer og/eller slagtesvin og besætninger med svin holdt som 

kæledyr. Kampagnen blev udført ved kontrolbesøg med en dialog med ejeren og kontrol 

af alle hegn i hele besætningen.   

Kontrolkampagnen havde 4 fokusområder som blev kontrolleret i alle de besøgte 

besætninger: 

1. Om reglerne om hegn og skiltning var overholdt  

2. Om besætningen var registreret i CHR og dyrene øremærkede 

 

3. Om den besætningsansvarlige havde kendskab til almindelig smittebeskyttelse 

 

4. Om reglerne om bortskaffelse af døde dyr var overholdt 

 

Fokuspunkt 1: Kontrol med hegn og skiltning 

Formålet med kontrollen var at kontrollere, om der var kendskab til loven. Der blev 

fokuseret på skiltning, på hegnshøjde (specielt højde til vildsvin) og på, at hegnene var i 

forsvarlig stand. 
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Fokuspunkt 2: Registrering af dyrene 

Før besøget var det undersøgt, om besætningen var registreret i CHR. Ved besøget blev 

det kontrolleret om antallet af dyr i besætningen passede med det registrerede, og om 

dyrene var øremærkede.  

 

Fokuspunkt 3: Kendskab til almindelig smittebeskyttelse 

Den besætningsansvarlige blev interviewet om sit kendskab til forbuddet mod at opfodre 

madaffald til grise. Det blev kontrolleret, om især skiltning ved hegn mod offentlige 

arealer var i orden og korrekt opsat. Pjecen ”Forbud mod fodring af dyr med 

Køkkenaffald” blev udleveret 

 

Fokuspunkt 4: Hygiejne, bortskaffelse af døde dyr 

Mange af besætningerne var så små, at bortskaffelsen af døde dyr ikke havde været et 

emne. De blev informeret om reglerne. De større besætninger, som var med i kontrollen, 

fik kontrolleret deres håndtering af opbevaring og bortskaffelse af døde dyr. 

 

 

Tabeller 

 

Tabel 1: Generelle oplysninger 

Antal besætninger kontrolleret               50 

Antal besætninger med indskærpelser               34 

Antal indskærpelser i alt               40 

 

 

Tabel 2: Fordeling af indskærpelser 

Drift og indretning               25 

Godkendelse og registrering                9 

Smittebeskyttelse                6 

Hygiejne                 0 

 


