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Nu skal der tælles skuldersår 

Fødevarestyrelsen har iværksat en skulder-

sårstælling, som skal løbe af stablen fra 1. juni til 

31. august. I dette tidsrum skal besætningsdyr-

lægen i sobesætninger med obligatorisk rådgiv-

ningsaftale (dvs. min. 300 søer) foretage en op-

tælling af skuldersår. Det skal ske med en så-

kaldt skuldersårsmåler, som Fødevarestyrelsen i 

disse dage sender ud via sædpakkerne fra Hat-

ting-KS. Optællingen foretages i forbindelse 

med et almindeligt rådgivningsbesøg og foreta-

ges kun én gang i perioden. 

Dyrlægen skal registrere alle lette samt evt. svæ-

re skuldersår hos søerne i farestalden samt i af-

lastnings-/sygestier. 

Formålet med optællingen er, at måle omfanget 

af skuldersår i danske sobesætninger og der er 

ingen konsekvenser for den enkelte besætning. 

Læs mere på www.vsp.lf.dk 

 

Sodødelighed 

Der er stadig stor fokus på dødeligheden i de 

danske svinestalde. Vi svinedyrlæger i Øst har 

holdt ekstra øje med sodødeligheden i Jeres 

besætninger siden Januar. 

De foreløbige resultater har vi samlet i et dia-

gram, der er vedhæftet dette nyhedsbrev. Vi er 

stadig i gang med at indsamle data, så dia-

grammet viser de besætninger, vi har nået indtil 

nu. Diagrammet er anonymiseret, men giver 

alligevel et billede af, hvordan det ser ud i Jeres 

besætninger.  

Det forventede årlige gennemsnit for dødelig-

heden blandt besætningerne ligger på ca. 11%, 

så der er plads til forbedringer nogle steder, 

mens andre har en flot lav dødelighed. 

Der er, afhængig af dødsårsagerne, flere tiltag 

man kan gøre for at nedsætte dødeligheden.  

Tal med din dyrlæge om en handlingsplan for 

reduktion af sodødelighed, hvis der er behov for 

dette. 

VSP har afprøvet og samlet viden, der skal være 

med til at reducere sodødeligheden rundt om i 

bedrifterne. Læs mere på www.soliv.dk 

 

Tilbud om gratis USK 

Et medicinalfirma tilbyder hjælp til USK til be-

sætninger med luftvejsproblemer, herunder my-

coplasmaproblemer. 

De søger besætninger, der har problemer med 

Mycoplasma, men som ikke vaccinerer imod 

sygdommen. Tal med din dyrlæge, om det er tid 

til at få tjekket yderligere op på årsagssammen-

hængen ved hoste mv. 
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Faktaboks  

Hvor mange penge 

er der i at reducere 

sodødeligheden 

med 1%? 

Der kan som tommelfinger-

regel tjenes 46 kr./årsso for 

hver procentpoint sodøde-

ligheden reduceres. 

Eksempel: En besætning med 

1000 årssøer, der reducerer 

sodødeligheden fra 15,3 % til 

11% sikrer sig et øget DB på 

200.000 kr.! 

http://www.vsp.lf.dk/
http://www.soliv.dk/

