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Har du målt rygspækket? 

LVK svinedyrlægerne tilbyder rygspækmåling som service til medlemmerne. 

Rygspækmåleren anvendes til at fastslå tykkelsen af rygspækket på avlsdyr. Me-

toden har været anvendt i Danmark i snart ti år, og er stadig højaktuel. Korrekt 

rygspæktykkelse ved løbning sikrer det optimale antal levendefødte på især 

gylte. Desuden er den korrekte tykkelse ved faring afgørende for soens ydeevne 

og holdbarhed. Kontakt din LVK svinedyrlæge for yderligere information. 

 

Halebid Risikovurdering 

Fra 1 april 2019 skal alle svineproducenter have udarbejdet en risikovurdering af halebid. Målet med pla-

nen er at finde områder, som kan forbedres og dermed reducere risikoen for halebid. Seges har udarbejdet 

en række emner, som kan gennemgås i besætningen til hjælp. Generelt er der tale om basale emner og 

dermed bliver fokus på det gode landmandskab. LVK svinedyrlægerne hjælper gerne med gennemgang 

og udarbejdelse af handlingsplan, men dette er ikke et krav, da det i lovgivningen er anført, at det er den 

besætningsansvarlige, som skal lave planen. Nedenstående ses Seges strategi for at få grise med lange ha-

ler.  
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Nyt om pattegrises æde strategi 

På Foulum forsker Ph.d. studerende Cecilie Kobek Thorsen i pattegrises ædestrategi i stier, hvor der er 

mælkeerstatning til rådighed. Studiet har givet viden til at inddele pattegrise i forskellige grupper alt efter 

deres ædestrategi. Se nedenstående 

 
Forsøget viser at 70 % af pattegrisene er sowdrinkers, 30 % er mixeddrinkers og kun 2 % er cupdrinkers 

og lowdrinkers. De største grise i kuldet er oftest mixdrinkers efterfulgt af sowdrinkers. De mindste grise 

i kuldet er cup eller lowdrinkers. Det blev i forsøget fremhævet at mælkeerstatning reducerer dødelighed 

uanset kuldstørrelse og opstaldning, samt den øger kuldvægten i kuld lagt ud med 17 grise på dag 1. Den 

forøgede kuldvægt blev ikke observeret ved kuld lagt ud med 14 på dag 1. Den højere kuldvægt i hold 

lagt ud med 17 blev på bekostning af lavere individuel fravænningsvægt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


