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I Danmark er lokalbedøvelse fortsat bedste alternativ 

En ny rapport fra Aarhus Universitet konstaterer, at brugen af lokalbedøvelse 

formodentlig kan reducere mange grises smerter i forbindelse med kastration, 

men det videnskabelige grundlag er ikke stærkt. Forskerne ser dog for 

nuværende ikke alternativer, som er bedre dokumenterede end de godkendte 

injektionsmetoder i Danmark. Det forventes desværre fortsat, at tyskerne får en 

fristforlængelse på tiltaget, da der i tysk lovgivning står, at kastration skal være 

smertefri, og det vurdere de ikke den danske lokalbedøvelse er. LVK 

svinedyrlægerne følger situationen, da det forventes, at der kommer QS på den 

metode som Tyskerne vælger.  

 

Høje temperaturer i farehytten øger risiko for dødfødte grise 

På Foulum har man vist at høje temperaturer i farehytter på friland 

øger risikoen for flere dødfødte grise. Derimod har lave temperaturer 

ingen negativ effekt på dødeligheden, så længe management er i 

orden. Det blev desuden observeret, at træer fungere som et godt 

alternativ til varme hytter hos diegivende søer. I frilands-

produktionen dør fortsat ca. 1/3 af grisene, før de fravænnes. 

 

Følg altid anvisningen 

LVK svinedyrlægerne oplever at Landbrugsstyrelse giver mange bøde- og krydsoverensstemmelses 

træk til medlemmerne. Der er især en stor fokus på de medicinske registreringer, og her må vi desværre 

konstatere, at for mange ikke følger anvisningen. LVK svinedyrlægerne gør opmærksom på, at man 

som producent ikke må ændre hverken dosering eller behandlings varighed. 

 

NYT! Man må ikke behandle en lidelse to gange 

I praksis har LVK dyrlægerne altid anvist producenterne i selv at opstarte anden behandlinger mellem 

besøg. Det er fast procedure at vurdere dyr i sygestier, og derved også dyr, som har modtaget to 

behandlinger. Typisk er det en ledbetændelse, som er i bedring, men som af producenten vurderes som 

værende ikke 100% rask, og derfor forlænges behandlingen med en såkaldt ”anden behandling”. LVK 

dyrlægerne er af Fødevarestyrelsen blevet informeret om, at denne praksis er ulovlig, og at 

producenterne altid skal kontakte dyrlægen, såfremt første behandlingen ikke virker som ønsket. LVK 

svinedyrlægerne vil gå videre med denne sag, da håndhævelsen af dette kan medføre ringere 

dyrevelfærd.  
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