Opstaldning af syge og tilskadekomne grise.
I dyreværnsloven står, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, varige
mén og væsentlig ulempe.
Generelt gælder at:
-

-

Der hele tiden skal være fokus på hurtigt at håndtere syge dyr.
Der skal altid være mindst én sygesti til rådighed
Sygestier skal være indrettet med blødt underlag i 2/3 af minimumskravet for sygestier. Det bløde
underlag kan være en eftergivelig gummimåtte eller strøelse i tilpas mængde, så dyret ikke har
direkte kontakt med gulvet.
Det er vigtigt at følge dyrlægens anvisninger for behandling af syge dyr.
Hvis behandlingen ikke er effektiv, skal dyrlægen kontaktes eller dyret aflives.
Der skal være varmekilde og afkølingsfaciliteter:
o Varmekilden hos smågrise kan være overdækning samt varmelampe eller gulvvarme.
o Varmekilden hos søer eller slagtesvin kan være overdækning, gulvvarme eller varmelampe.
Hvis der er tilstrækkeligt med halm, kan dette fungere som varmekilde.

Særligt for søer og gylte:
-

Max 3 søer/gylte pr. sygesti.
Antallet af sygestier skal udgøre 2,5 % af det samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer
(gældende for nye bygninger, men for bygninger ældre end 1/1-2011 skal dette krav først være
opfyldt i 2021)

Arealkrav til sygestier:
Antal
1
2
3
Vægtgruppe
7 – 15 kg
15 – 30 kg
30 - 60 kg
60 – 100 kg
100 – 130 kg
130 – 150 kg

Areal pr so
3,5 m2
2,8 m2
2,8 m2

Samlet areal
3,5 m2
5,6 m2
8,4 m2

Areal med blødt leje
2,33 m2
3,73 m2
5,6 m2

Areal pr smågris eller slagtesvin
0,36 m2
0,58 m2
0,91 m2
1,29 m2
1,53 m2
1,69 m2

Blødt leje pr gris
0,24 m2
0,33 m2
0,6 m2
0,85 m2
1 m2
1,12 m2

Særligt for brokgrise:
-

Grise med store brok (over 15 cm) opstaldes på et tykt, velstrøet leje.
Aflivning skal finde sted, hvis grisens almenbefindende er påvirket.
Grise med sår på broksækken må ikke transporteres.
Grise med store brok uden sår kan transporteres i særskilt rum med ekstra strøelse. Hvis dyrlægen
udarbejder en attest, kan 5 grise med brok transporteres i samme
rum.

--------------- Er du i tvivl, så kontakt din dyrlæge. -------------

