5 FAKTA OM DJUROMSORGEN
I GRISSTALLET
Djuromsorg är ett väsentligt element i
grisproduktionen i Danmark eftersom en
god etik och omsorg om djuren ger starka
och friska grisar. Djuromsorgen säkras av
EU-lagstiftningen, men i Danmark ställs

dessutom en rad särskilda krav på omsorgen om grisarna. Grisbranschen har
därmed konstant fokus på att utveckla
och förbättra djuromsorgen i de danska
grisstallarna.

STALLARNAS INREDNING
TILLGODOSER GRISARNAS
NATURLIGA BETEENDE
EU ställer en rad krav på stallarnas inredning.
Alla grisar inom EU ska t.ex. som minimum ha
tillgång till sysselsättningsmaterial. I Danmark
ska alla grisar också ha tillgång till bökmaterial
och det ställs även krav på att både sysselsättningsmaterial och bökmaterial ska vara av
naturligt ursprung. En annan dansk specialregel
är kravet på duschmöjlighet för grisarna, vilket
ska hjälpa grisarna att reglera sin kroppstemperatur under varma dagar.

MINSKNING AV
SVANSKUPERINGAR
Grisbranschen i Danmark arbetar målriktat för
att minska antalet svanskuperingar av spädgrisar. Det görs många försök för att svanskupering
på sikt ska kunna minskas betydligt. Svanskupering får inte utföras rutinmässigt. Lagstiftningen
tillåter dock att spädgrisar svanskuperas under
djurets andra till fjärde levnadsdygn, om det
finns dokumentation om skador på svansar
till följd av att kupering inte har utförts. Även
andra åtgärder för att lösa problemen med
svansbitning ska ha vidtagits. I Danmark får
högst hälften av svansen kuperas, vilket det
inte finns några regler om i EU-lagstiftningen.
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2015

LÖSGÅENDE SUGGOR I LÖPOCH DRÄKTIGHETSSTALLEN
PÅ SIKT SKA ALLA SUGGOR GÅ LÖSA
I Danmark har det varit krav på att nybyggda
stall ska ha suggorna lösgående sedan 1998, vilket EU införde krav på 2013. En dansk speciallag kräver dessutom att suggorna i nybyggda
stall går fritt i löpstallet där de insemineras.

2020

FOKUS PÅ STÖRRE ÖVERLEVNAD BLAND SPÄDGRISAR
I hela grisbranschen finns en bred enighet
om att dödligheten är en omsorgsmässig och
ekonomisk utmaning som man ska sätta extra
fokus på. Målsättningen är därför att överlevnadsgraden bland spädgrisar ska ha höjts med
en gris per kull till 2020.

SMÄRTLINDRING
VID KASTRERING
Det säkraste sättet för att undvika galtlukt i
griskött från hangrisar är idag att kastrera spädgrisarna. Lagstiftningen i Danmark föreskriver
att kastration av spädgrisar kan utföras utan
förutgående bedövning av spädgrisen, om det
utförs inom djurets första 2-7 levnadsdygn och
om grisen får smärtlindring. EU-lagstiftningen
kräver ingen smärtlindring. Kastrationen får
endast utföras av en veterinär eller en person
som är utbildad för att göra det.

Få mer information på www.branschinfo-kott.se

