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Fra den 1. maj skal alle 
Frilands økologiske grise 
og frilandsgrise lokalbe-
døves forud for kastrati-
on. Dermed går Frilands 
leverandører foran, da 
det først er et krav for 
danske grise fra 2019

En onsdag formiddag i begyndel-
sen af april lægges fire dage gamle 
hangrise - kuld for kuld - op på bæn-
ken, der i dagens anledning er stil-
let op i laden på svinegården ved 
Sørvad. Medarbejderne og gårdejer 
Flemming Madsen skiftes til at føre 
nålen, der lokalbedøver de små grise 
i begge testikler. Derefter skal de 
vente i mindst ti minutter, inden gri-
sene kan kastreres.

Flemming Madsen er svineprodu-
cent med 400 årssøer og en produk-
tion på ca. 10.000 grise om året. En 
fjerdedel fedes op på gården i Sør-
vad. Resten sælges efter fravænning 
i syv ugers alderen videre til andre 
landmænd. Men fælles for alle gri-
sene er, at deres sidste rejse ender 
på Danish Crowns slagteri i Herning.
Friland har fremrykket kravet om, 
at alle grise skal lokalbedøves in-
den kastration, til 1. maj. For de 
øvrige svineproducenter sikrer den 
nye brancheaftale, at de også skal 
lokalbedøve før kastration - senest 
fra næste nytår.

Stort forarbejde
Grunden til, at Friland allerede fra 1. 
maj kan indføre krav om lokalbedø-
velse ved kastration, er, at arbejdet 
med at finde løsninger på udfordrin-
gen blev sat tidligt i gang i Udviklings-
center for Husdyr på Friland, der er 
et fælleseje mellem Friland og Dyre-
nes Beskyttelse.

Her har Simme Eriksen og hans 
hold gennem 2016 og 2017 arbejdet 
på at finde den bedste metode til at 
bedøve i forbindelse med kastration. 
Løsningen blev lokalbedøvelse.

- Vi fik i 2017 en dispensation af 
Fødevarestyrelsen til, at vi hos en 
gruppe af landmænd kunne få lov at 
arbejde med det her. Vi har opsam-
let erfaringer på forsøgsbasis og re-
gistreret resultaterne, siger Simme 
Eriksen.

Udviklingscenter for Husdyr på 
Friland har udgivet en manual, og 
står sammen med SEGES Svinepro-
duktion bag det teoretiske under-
visningsmateriale, som alle Frilands 
leverandører og deres medarbejdere 
skal gennemgå sammen med et 

praktisk forløb inden 1. maj, så det 
sikres, at lokalbedøvelse før kastra-
tionen gøres korrekt.

Praktisk udstyr
Hos Flemming Madsen i Sørvad er 
det dyrlæge Laura Lundgaard Jensen 
fra LVK, der står for den praktiske 
oplæring. Normalt kastreres hangri-
sene i hytterne på faremarken; men 
i dagens anledning er hangrisene fra 
fem kuld taget fra og bragt op i la-
den, hvor medarbejderne får mulig-
hed for at øve teknikken ved hjælp 
af en bænk, hvor grisene kan fast-
spændes.

- Når I har øvelsen, kan I undvære 
bænken og klare både bedøvelse og 
kastration i hytten, forklarer Laura 
Lundgaard Jensen.

Maria Mortensen, der er én af 
gårdens fire ansatte, forklarer dog, 
at planerne går i retning af at ind-
rette en vogn, hvor bænken kan 
monteres, samtidig med at man har 
udstyret ved hånden og mulighed for 
at beholde grisene uden for hytten, 
indtil de skal kastreres. På det teore-
tiske kursus blev eksempler på ind-
retning af en vogn præsenteret for 
deltagerne, og Maria Buskbjerg er 
ikke ene om at synes godt om idéen, 
som blev godt modtaget af deltager-
ne på kurset.

Gør det ondt?
Et spørgsmål, som blev drøftet på 
teorikurset hos Sagro i Billund, kred-
sede om, hvorvidt der er noget vun-
det i den økologiske svineproduktion 
med kravet om lokalbedøvelse forud 
for kastration af hangrise. Gør injek-
tionen ikke ondt? Er det ikke fordy-
rende at skulle håndtere grisene en 
ekstra gang? Lød spørgsmålene.

Agrobiolog Rikke Thomsen fra Ud-
viklingscenter for Husdyr på Friland 
besvarede spørgsmålene:

- Det gør ikke ondt på grisen at 
blive lokalbedøvet. Det vigtigst er, 
at bedøvelsesvæsken fordeles rig-
tigt.  Vi benytter meget tynde kanyler, 
og de er ikke særligt lange. Vi skal 
selvfølgelig sikre, at grisen ligger helt 
stille mens vi injicerer lokalbedøvel-
sen, så kanylen ikke knækker, for vi 
bruger ikke-sporbare kanyler, og så 
vi ikke kommer til at skære grisen 
med kanylespidsen, sagde Rikke 
Thomsen.

Beregninger fra Seges viser, at 
det koster ca. 5 kr. pr. hangris at 
lokalbedøve grisene før kastration. 
Heraf udgør 3,5 kr. arbejdsløn mens 
de sidste 1,5 kr. er udgiften til medi-
cin og materialer.

Sikker hånd
Tilbage på gården i Sørvad er medar-
bejderne på skift begyndt at lokalbe-
døve grisene. Maria Buskbjerg læg-

ger grisen op på bænken, og Laura 
Lundsgaard Jensen sikrer, at grisen 
er forsvarligt fastspændt.

- Som udgangspunkt kan man 
spænde bøjlen, så grisen ligger fast 
- og så lige give den et nøk mere, så 
er man sikker på, at grisen ligger helt 
stille og ikke kan sprælle sig ud af 
bøjlens greb, siger Laura Lundgaard 
Jensen.

Med sikker hånd, som havde hun 
aldrig lavet andet, placerer Maria 
Buskbjerg kanylen på den ene testi-
kels toppunkt, sigter mod skulder-
bladet og fører kanylen ind. Da den 
er i bund, trykker hun på pumpen og 
trækker kanylen ud, mens den tøm-
mes. Den sidste dråbe lander som 
planlagt på grisens hud, da kanylen 
til sidst er helt ude igen. Proceduren 
gentages på den anden testikel, gri-
sen løsnes fra bænken, får et num-
mer på ryggen og lægges tilbage til 
sine brødre i murerbaljen.

Grisene bryder sig bestemt ikke 
om at blive lagt i bøjlen, men selve 
injektionen reagerer de ikke på.

Foretrækker kønssorteret sæd
På teorikurset blev der diskuteret 
andre alternativer, og her fortalte 
Rikke Thomsen, at Udviklingscenter 
for Husdyr på Friland fortsat arbejder 
med at finde løsninger på problemet 
med ornelugt i kødet fra hangrise.

- Kastration er ikke nødvendigvis 
den bedste løsning; men vi har ikke 
bedre metoder i dag. Derfor arbejder 
vi også for at finde andre løsninger, 
så måske er det blot en overgang, 
til vi finder en bedre løsning, sagde 
Rikke Thomsen.

Flemming Madsen håber, hun får 
held med dette arbejde:

- Vi vil meget gerne helt undgå 
at kastrere vores hangrise. Det er 
et stort og ikke særligt rart arbejde. 
Inden for kvægbruget bruger man 
kønssorteret sæd, og jeg ved, at man 
arbejder med at udvikle en køns-
sorteret sæd til svineavlen også. 
Udfordringen er, at vi bruger meget 
mere sæd i en sobesætning end i 
en malkebesætning. Vi skal derfor 
lære at dybdeinseminere først, så 
vi kan nøjes med mindre mængder; 
men derefter vil det stadig være et 
spørgsmål om kapacitet og økonomi, 
siger Flemming Madsen.
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Nu skal hangrise 
lokalbedøves før kastration
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Dyrlæge Laura Lundgaard Jensen instruerer, og Maria Buskbjerg injicerer 
med sikker hånd lokalbedøvelsen i den fikserede gris.

Nye regler

Siden nytår har det været til-
ladt, at landmænd og deres 
medarbejdere selv lægger en 
lokalbedøvelse før kastration 
af hangrise, forudsat at de er 
blevet instrueret af en dyrlæge.  
Der udstedes diplomer til land-
mænd og medarbejdere, som 
har gennemført både den teo-
retiske og praktiske del af ud-
dannelsen.

Grisenes får også en injektion i nakken, der sikrer, at de er smertelindrede et 
døgn efter kastrationen, også når lokalbedøvelsens virkning er ophørt.
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En mindre undersøgelse ved 
Aarhus Universitets ’Øko-plat-
form’ viste højere kødprocent 
hos a�kom efter Topigs Norsvin 
moderdyr sammenlignet med 
a�kom efter Danbred moderdyr, 
særligt ved høj slagtevægt

I 2016-17 gennemførte Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universi-
tet sammen med ’Økologi Innovati-
on’ (SEGES) og ’Udviklingscenter for 
Husdyr på Friland’ en sammenlig-
ning af moderdyr fra Topigs Norsvin 
og Danbred under økologiske pro-
duktionsforhold. Sammenligningen 
var baseret på data fra 22 Danbred 
(LY) og 25 Topigs Norsvin (TN70 
linje) moderdyr med afkom i 1. og 2. 
læg. Dyrene blev indkøbt som polte 
fra en opformeringsbesætning i 
henholdsvis Danmark og Norge. 

Tidligere resultater fra samme un-
dersøgelse foretaget i regi af bl.a. 
Organic RDD 2-projektet VIPiglets 
viste, at moderdyr fra TN70-linjen, 
sammenlignet med Danbred’s LY 
moderdyr, havde fl ere funktionelle 
patter og fødte færre, men væsent-

ligt tungere grise, hvilket også resul-
terede i en højere fravænningsvægt. 
Derimod så vi ingen forskel i antal-
let af fravænnede grise. Moderdyr 
og afkom fra TN70 linjen klarede 
sig således godt i faremarken, men 
hvordan gik det ved slagtning? For 
at svare på dette spørgsmål blev 
ca. halvdelen af grisene fra hvert 
kuld ved fravænning fl yttet til stier 
med 30 TN70 grise og stier med 
30 Danbred grise. Slagtevægten og 
kødprocenten blev registreret ved 
slagtning.

Høj kødprocent ved høj slagte-
vægt hos TN70 sammenlignet 
med Danbred 
Vores statistiske analyser viste 
overraskende resultater: Afkommet 
fra TN70 havde en højere kødpro-
cent end afkommet fra Danbred - 
særligt ved de højere slagtevægte. 
I gennemsnit var slagtevægten 
på 82 kg for begge grupper. Der 
var dog en stor variation, da vi til-
stræbte at sende grisene til slagt-
ning samlet fra hvert faringshold. 
Det gav os imidlertid mulighed for 
at se på, hvordan grise ved forskel-

lig slagtevægt klarede sig med hen-
syn til kødprocenten. Normalt vil 
kødprocenten aftage med stigende 
slagtevægt og være højere for so-
grise end for galtgrise, hvilket også 
var tilfældet i denne undersøgelse. 
Vi så imidlertid også en signifi kant 
højere kødprocent hos afkom fra 
TN70 sammenlignet med Danbred 
både ved 95 kg (59,9% vs. 57,1 %) 
og 85 kg (60,4 % vs. 58,2 %), mens 
der kun var en tendens til forskel 
ved 75 kg (60,8 vs. 59,3 %). Det 
tyder altså på, at afkom fra TN70 
har en mindre tilbøjelighed til lav 
kødprocent ved høje slagtevægte 
sammenlignet med Danbred. 

Forskelle skyldes egenskaber 
ved moderdyr
Normalt anses kødprocenten hoved-
sagelig at være genetisk påvirket af 
far-linjen. I denne undersøgelse var 
far-linjen ens for de to genetiske 
linjer, idet både Danbred og TN70 
moderdyrene blev insemineret med 
sæd fra samme navngivne danske 
Duroc orner. Forskellene må derfor 
primært skyldes moderdyrene. Det 
skal understreges, at slagtesvinene 

blev fedet op på konventionelt tør-
foder, fodret ad libitum og med en 
belægningsgrad på 1.3 kvm per gris 
og uden adgang til udendørs løbe-
gård. Samtidig er undersøgelsen 
baseret på relativt få dyr – 12 stier 
med i alt 345 Danbred afkom og 
12 stier med i alt 349 TN70 afkom. 
Ikke desto mindre fandt vi klare sig-
nifi kante forskelle. 

Temadage om robuste grise i 
robuste systemer
D. 12. og 13. juni afholder VIPiglets 
i samarbejde med Organic RDD-pro-
jekterne pECOSYSTEM og MAFFRA 
en praktikerdag og et forskningsse-
minar om, hvordan man forbedrer 

sundhed og velfærd for pattegrise 
og slagtesvin, samtidig med at mil-
jøbelastningen reduceres. Herun-
der fortæller VIPiglets mere om, 
hvilken forskel det vil gøre at intro-
ducere et særligt økologisk avlsmål 
specifi kt rettet mod fødsel af færre 
og mere robuste grise.

Projektet VIPiglets er en del af Or-
ganic RDD 2- programmet, som ko-
ordineres af ICROFS (Internationalt 
Center for Forskning i Økologisk 
Jordbrug og Fødevaresystemer). 
Det har fået tilskud fra Grønt Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram 
(GUDP) under Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet. 

Topigs Norsvin - a�kom med god kødprocent

NYT FRA 
INTERNATIONALT CENTER 
FOR FORSKNING I
ØKOLOGISK JORDBRUG 
OG FØDEVARESYSTEMER

Professor Lene J. Pedersen,
 Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Maria Mortensen, Maria Buskbjerg, Søren Gram Rasmussen og Flemming Madsen lytter nøje efter Laura Lund-
gaard Jensens instruktion.

Praktisk håndtering af lokalbedøvelse ved 
kastration af grise i faremarken 

Uddrag fra pjecen, som er udgivet af Udviklingscenter for 
Husdyr på Friland 

Vigtigt ved brug af lokalbedøvelse
 ► Tænk proceduren for bedøvelse og 
kastration ind i de øvrige arbejds-
opgaver på besætningen for at 
optimere den nye rutine 

 ► Undgå at stresse soen unødigt, 
afl ed hendes opmærksom evt. med 
foder og sørg for din egen sikkerhed 

 ► Håndter pattegrisene så få gange 
som muligt 

 ► Grisen skal ligge helt stille ved 
bedøvelse. Brug af kastrationsbænk 
anbefales 

 ► Det er vigtigt, at injektionen foregår i roligt tempo 
 ► Der skal bruges handsker 
 ► Brug en kanyle i størrelsen 0,5x16 mm til bedøvelse. Den skal som 
minimum skiftes mellem hvert kuld grise 

 ► Der må max indgives 0,5 ml bedøvelsesmiddel i hver testikel, og 
det skal fordeles i hele testiklen 

 ► Bedøvelsesmidlet skal være kropsvarmt og tages således ud af 
køleskabet i god tid, inden det skal bruges 

 ► Man skal have en hånd fri, så man kan føle på testiklen, hvornår 
lokalbedøvelse er doseret i rette mængde 

 ► Det er nødvendigt med mærkning af grisene, med mindre bedø-
vede grise samles i en kasse/beholder 

 ► Kassen/beholderen skal være egnet til pattegrise på alle årstider. 
Vær obs. på hygiejnen

 ► Der skal gå minimum 5 minutter fra injektion af bedøvelse til ka-
stration kan foretages – og gerne længere tid 

 ► Udnyt ventetiden mellem bedøvelse og kastration til andre opgaver 
i hytte/faremark 

 ► Ved kastration skal sædstrengen skæres over. Den må ikke rykkes 
over. Brug en ren skalpel/tang 

 ► Efter kastration skal testiklerne opsamles og sendes med på DAKA.

Praktisk håndtering af  
lokalbedøvelse ved kastration  
af grise i faremarken  

Praktisk håndtering af
lokalbedøvelse ved kastration 
af grise i faremarken

Grisens anatomi (tværsnit). Modi-
fi ceret efter Prunier et al. 2006; 
Animal Welfare 15: 277-289.


