
Status för Handlingsplan för bättre djuromsorg för grisar, 24 april 2015 

Insatsområde Branschinriktade aktiviteter Status

SEGES, VSP har satt igång en landsomfattande kampanj för att öka fokuset på 

spädgrisöverlevnad och säkra att kunskapen kommer ut till stallgången. 

Kampanjsida skapad

5 regionala möten med 625 deltagare

Verktyg har utvecklats till stallgången samt artiklar och videor 

SEGES, VSP har satt igång målriktad rådgivning i 30 bestånd. Start i april 2015. 

9 månaders rådgivning i varje bestånd följt av 6 månaders uppföljning och ett 

mentorsprogram. Förväntar att det i 50 % av bestånden frånvänjs minst en 

gris mer per årssugga och att denna nivå upprätthålls i sex månader. 

SEGES, VSP har genomfört en forskningsinsats för att identifiera nyfödda underviktiga 

spädgrisar och säkra tidiga åtgärder.

Ny kunskap om underviktiga spädgrisars energibehov har inhämtats och 

erfarenheterna har delats med grisningsexperter och ingår i den dagliga 

rådgivningen.

SEGES, VSP följer utvecklingen av suggdödligheten på nära håll. I mitten av maj får 

suggbönder ett brev om suggdödlighet. 

Mellan 2008 och 2014 har suggdödligheten sjunkit från 15 % till 11,9 % av 

årssuggorna. Målet är att komma ner under 9 % innan 2018.

SEGES, VSP har satt igång försök med tester av galtlinjer och urval för galtlukt. 
De första suggorna har inseminerats med fäder/galtar av Duroc som valts ut 

pga. avelsvärde och galtlukt.

DMRI leder ett GUDP-projekt i syfte att utveckla metoder för upptäckt av galtlukt på 

slakteriet. 
Projektet är igångsatt. 

Utanför handlingsplanen undersöker DMRI även möjligheten att använda hangriskött. 

Skatol i späcket är ett bra mått på galtlukt i köttet medan androstenon har 

varierande betydelse för den sensoriska kvaliteten. Galtlukt och -smak finns 

också i de magra styckdetaljerna. Det finns behov av ytterligare 

undersökningar av användningsmöjligheterna för hangriskött.

I ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet, SEGES, VSP och Scotland Rural 

University College har ett projekt satts igång om magsår för slaktgrisar. 
Projektet är igångsatt. 

SEGES, VSP bidrar till utvecklingen av ökad sjukdomsbekämpning för magsår. Projektet är igångsatt. 

L&F och SEGES, VSP arbetar aktivt för att hjälpa grisproducenterna med att använda ett 

stödprogram. 
Danska Fødevareministeriet har tagit fram ett stödprogram. 

Som komplement till handlingsplanen ingår SEGES, VSP i projekt för att utveckla 

management- och stikoncept för grisningsstall. 
Löpande projekt. 

Större överlevnad 

bland smågrisar och 

suggor 

Stopp för kastrering 

av smågrisar 

En ökad insats mot 

magsår 

På sikt ska alla 

suggor gå lösa. 



SEGES, VSP har satt igång storskaliga försök med att sluta kupera svansar.

Fas 2 är igång i vilken man gör en jämförelse av antalet svansbitningar mellan 

svanskuperade grisar och icke svanskuperade grisar. De preliminära 

resultaten visar på en större förekomst av svansbitning bland de icke 

svanskuperade grisarna. Det finns variationer i antalet svansbitningar mellan 

grupper och mellan försöksbestånd. 

SEGES, VSP leder ett GUDP-projekt för att utveckla stikoncept för specialproduktion med 

långa svansar i samarbete med Köpenhamns Universitet/Gråkjær och Danish Crown.

Konceptstior och tillhörande kontrollstior håller på att etableras. Det förväntas 

att förekomsten av svansbitning kommer att vara lägre i konceptstiorna. 

SEGES, VSP deltar i ett GUDP-projekt för att utveckla verktyg för beslutsstöd, för att 

varsla om ökad risk för utbrott av svansbitning och åtgärder som kan avvärja ett varslat 

utbrott. 

Försöksbestånd har hittats. Sensorutrustning ska sättas upp. Om man kan 

utveckla ett system för tidiga förvarningar förväntar man att fler skulle våga 

upphöra med svanskupering. 

SEGES, VSP deltar i ett GUDP-projekt med syfte att utveckla tekniker för automatisk 

tilldelning av halm till grisar. 

Igångsatt hösten 2014. Automatiska halmtilldelningsanläggningar har 

installerats i bestånd. 

Djuromsorg 

inarbetat i 

Månegrisen

SEGES, VSP leder GUDP-projektet Månegrisens nätverk med deltagande från bl.a. 

universiteten.

Nätverket ställer upp aktuella möjligheter i ett konkurrenskraftigt stall och ger 

förslag på innovation och utveckling. I december 2014 hölls workshops med 

teknikföretag och 6 maj 2015 hålls Månegris-seminarier.

Undervisning i 

djuromsorg 
SEGES, VSP håller på att utveckla kurser i djuromsorg för medhjälpare i grisbestånd. Arbetet med att utveckla kurser är igång. 

Större valfrihet för 

konsumenter 
SEGES, VSP har deltagit i utskottsarbetet i Fødevarestyrelsen. Pågående. 

Sänkning av antalet 

svanskuperade grisar 


