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Rygmarvsstødning er ikke forbudt 

Rygmarvsstøderen er en fleksibel plastikstang, som indsættes i 

hullet fra boltpistolen og føres ned gennem rygmarven, og der-

ved aflives grisen ved rygmarvsstødning. Både hjernen og ryg-

marven ødelægges ved stangens gennemtrængning. Metoden er 

hurtig, og afblødning samt rengøring er unødvendigt. Det har i 

flere år været opfattelsen, at rygmarvsstødning var forbudt til 

svin. Det skyldtes frygten for kontakt med hjerne og rygmarvs-

masse, som anses som risikomateriale, der kan sprede kogal-

skab. Vi gør opmærksomme på at dette kun gælder for drøvtyg-

gerne.  

 

 

Aflivning skal ske rettidigt  

Fødevarestyrelsen kigger fra april 

til september på håndtering af syge 

og tilskadekomne slagtesvin og 

søer. LVK svinedyrlæ-

gerne oplever, at det oftest 

er svin, der ikke kommer 

sig godt nok, der bliver fo-

kuspunktet. LVK svine-

dyrlægerne anbefaler at af-

livning kraftigt overvejes 

til svin med fx ledbetændelse, brok med sår eller 

udskudt endetarm, hvor forbedringen ikke er markant. Fødevare-

styrelsen vil bl.a. se på, om syge og tilskadekomne dyr får pas-

sende behandling eller alternativt aflives. Hvis landmanden be-

handler sine dyr med medicin, vil Fødevarestyrelsen undersøge, 

om landmanden behandler, som dyrlægen har anvist, og om syge 

og tilskadekomne dyr, opstaldes på blødt underlag i velindrettede sygestier. Der kontrolleres cirka 400 

svinebesætninger i perioden.  

 

Lysin norm for smågrise 2018  

Det anbefales i 2018 at der er 10,6 g ford. Lysin i foderet til grise der er 6-30 kg. Vælger man en 

skåneblanding er anbefalingen 10,0 g ford. Lysin fra 6-15 kg og derefter 10,6 g ford. Lysin.  
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Nye normer for natrium og klorid til fravænnede grise.  

Normen for natrium og klorid har været den samme i mange år for både fravænnede grise, slagtesvin og 

søer. Seges har gennemgået eksisterende viden, som har resulteret i nye normer til fravænnede grise. Især 

klorid har betydning for protein fordøjligheden, og der forventes derfor bedre foderoptagelse og 

foderforbrug med de nye normer. Normerne er tilpasset de forskellige vægtintervaller i klimastalden. 

 

Nye normer til alm., UK og økologiske slagtesvin 

Normen for slagtesvin i 2018 afhænger af, hvilket foderforbrug den enkelte producent kan opnå. Dvs. at 

producent, der kan forbedre sit foderforbrug med 0,1 FEsv, kan tillade sig at hæve lysin niveauet med ca. 

0,3 g ford. lysin. Har man et foderforbrug over 2,75 FEsv er normen fortsat 7,7 g ford. Lysin og 120 std. 

Ford. Råprotein. Med et foderforbrug under 2,55 er anbefalingen nu 8,6 g ford. Lysin og 132 std. Ford. 

Råprotein. Til UK producenterne er konceptet det samme, dog med højere normer som vanligt. 

Økologiske slagtesvin har et gennemsnitlig foderforbrug på 3,1 FEsv, og derfor anbefales der 7,0 g ford 

lysin med tilhørende aminosyreprofil. 

 

 

Hvornår skal man flushe sine polte 

Seges er nu tæt på at afslutte et stort flushing forsøg i Rusland. 

Forsøget viser at der ses flest levendefødte i første kuld, når 

polte fodres med lav foderstyrke (2,4 FE) fra brunst-

synkroniseringsstart og efterfølgende hæves til 3,4 FE i syv 

dage før forventet brunst. Resultaterne viser at der er 0,5 gris pr. 

kuld at hente og at flushing i den follikulærefase (7 døgn før 

løbning) er vigtigt. Det ses også i forsøget, at det gennemsnitlige 

rygspæk lå på 15-16 mm. Få din LVK dyrlæge til at hjælpe dig 

med at ramme den rigtige spæktykkelse og flushing. 

 

 

 

LVK udbyder endnu et kursus i lokalbedøvelse før kastration 

Der var desværre få tilmeldinger til det første kursus, men dette er nu vendt og LVK svinedyrlægerne til-

byder derfor et ekstra kursus til medlemmerne: 

 

Aulum Fritidscenter, 2. maj dansk: 12.00 – 14.00 og engelsk: 15.00-17.00.  

Bornholms Landbrug, Aakirkeby, 14. maj dansk: 12.00 -14 .00 og engelsk:15.00 – 17.00  

VKST, Sorø, 23. maj dansk: 12.00-14.00 og engelsk: 15.00 – 17.00. 

Tirstrup Hallen, 29. maj, dansk: 12.00 – 14.00 og engelsk: 15.00-17.00. (NYT) 


