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Har du gigt i knæene?
Begår du denne fejl, når du
behandler dine ledsmerter? Læs
mere her!

Min helbredshistorie

Fler danska grisar ska
ha hela svansar
NOV 18, 2020

skribent ANDERS NILÉHN

Arnessons Entreprenad

kategori ANIMALIEPRODUKTION

Med en ambition om att ännu er uppfödare kommer att avstå från
svanskupering och som ett led i Svinehandlingsplanen från 2014, har
Seges Svineproduktion utarbetat en ny guide som ska göra det lättare
för grisuppfödare att föda upp grisar med hela svansar.
Hur kan danska grisuppfödare föda upp grisar med hela svansar –
utan att kompromissa med djuromsorgen? Detta står i fokus i en ny
guide. Guiden ger grisuppfödare konkreta råd för det dagliga arbetet
med grisar med hela svansar och är ytterligare ett steg på vägen för
att få er grisar med hela svansar i dansk grisproduktion. Ofta
uppstår det nämligen en viss osäkerhet kring hur man bäst hanterar
grisar med hela svansar, upptäcker tidiga tecken på svansbett och
vem som biter, samt huruvida man har rätt bök- och
sysselsättningsmaterial för att undvika svansbitning.
– I guiden försöker vi besvara många av dessa frågor och ge goda råd
om hur du som uppfödare bäst kan komma igång med att föda upp
grisar utan svanskupering. Guiden innehåller videor, checklistor och
rekommendationer som kan hjälpa uppfödare att komma igång, säger

NILÉHN FRÅGAR

Helle Pelant Lahrmann, från Seges Svineproduktion,
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Även om kupering av svansar kan vara en åtgärd för att säkerställa
grisarnas välbe nnande, är syftet med guiden att vägleda i hur detta
välbe nnande också kan säkerställas för grisar med hela svansar.
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– Vi är medvetna om att svanskupering i vissa fall kan betyda bättre
RÖSTA

välbe nnande för grisarna, eftersom de inte blir bitna i svansen av

Visa resultat

andra grisar i stian i samma utsträckning. Men om det inte nns
problem med svansbitning bland de svanskuperade grisarna, bör man
prova hela svansar i en del av stiorna för att få erfarenhet av
grisuppfödning med hela svansar, säger Christian Fink Hansen,
sektordirektör på Seges Svineproduktion.

Skördetröska Massey Ferguson 734
med skärbord 16 fot
Mönsterås
5 dagar 2 tim
191 000 kr

Gödselspridare JF ST1200
Åtvidaberg
6 dagar 3 tim
19 200 kr
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Fler smågrisar på export än
grisar i slakt

Insatsen mot afrikansk
svinpest

Ensilage till slaktsvin minskar
stressen
Rebecka Frendin och Anna
Petersson har lämnat in ett
examensarbete vid SLU. Det
handlar om utfordring till
slaktsvin och visar bland annat

Butik- och
reservdelssäljare
Linköping ‣
Lantmännen Maskin ‣
Heltid
Maskinsäljare
Visby ‣ Lantmännen
Maskin ‣ Heltid

https://lantbruksnytt.se/fler-danska-grisar-ska-ha-hela-svansar/

SE ALLA

LÄGG IN

ANNONSER

ANNONS

2/5

