SUNDHED
Er der forhold omkring grisenes sundhed,
der giver udfordringer i besætningen?
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Hvis der er sygdom hos grisene, trives de ikke, og de vil være mere tilbøjelige til at udvise stress-reaktioner som f.eks. halebidning
Besætningens almene sundhedsstatus afhænger af:
•B
 esætningens eksterne smittebeskyttelse. Smitstoffer kan komme ind i besætningen via f.eks.: foder,
avlsdyr, smågrise, personer mv.
• Besætningens interne smittebeskyttelse. Smitstoffer kan indenfor besætningen overføres via luft,
redskaber, støvler, mus og rotter samt ved direkte kontakt mellem grise
• Overholdelse af dyrlægens behandlingsstrategier
• Overholdelse af dyrlægens vaccinationsprogrammer

Tjek, om besætningen aktuelt er fri for udbrud af smitsomme sygdomme
Hvis der observeres kliniske tegn (f.eks. diarré eller hoste) hos mange grise i flere stier, kan der være
tale om udbrud af en smitsom sygdom. Det er vigtigt at reagere rettidigt overfor tegn på smitsom
sygdom i besætningen, og behandle grisene efter dyrlægens anvisninger.

Tjek, om der er en stigning i antallet af behandlede grise i besætningen
Sygdom kan opstå sporadisk i besætningen (f.eks. ledbetændelse eller diarré), hvor enkelte grise
eller enkelte stier behandles for den pågældende sygdom. Ved brug af medicinregistreringer sammenlignes antallet af behandlinger i den nuværende periode med tidligere for at se, om der er en
stigning i niveauet af sporadisk sygdom i besætningen.

Tjek, om grisene er fri for øre- og flankesår
Hvis grisene har øresår eller sår andre steder, kan det være tegn på, at
grisene ”manipulerer” hinanden, og at halebid kan være det næste. Hvis
grisene har øresår, bør du forsøge at finde ud af, om det er relateret til fejl
ved klima eller foder/vand, eller om det skyldes en sygdomstilstand, som
skal behandles.

 ette er anbefalinger/vejledende – så vurdér ud fra grisenes adfærd, sundhed og
D
produktionsresultater, hvad der er det mest rigtige i netop jeres stald og stier.

Tjek, om grisene udtrykker nysgerrighed og trivsel
Grise er nysgerrige dyr, og hvis de har en almen god sundhedstilstand, vil de søge kontakt til mennesker. Det er en vurderingssag fra besætning til besætning og fra hold til hold, om grisenes aktivitetsniveau er for højt (bider voldsomt i støvler og tøj og kan ikke gennes væk) eller for passivt. Hvis der
ses afvigelser i aktivitetsniveauet, kan det være tegn på, at der er en underliggende, negativ årsag,
som bør afklares.

Tjek, om der er en strategi for brug af sygestier
Et sygt eller tilskadekommet dyr skal flyttes til en sygesti, hvis
dyrets velfærd er truet ved at blive i den almindelige sti.
Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det
kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker
grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet.
Sygesti indrettet med blødt leje og
flere klimazoner
En gris bør komme i sygesti, hvis den har brug for:
• Blødt leje (f.eks. ved dårlige ben)
• Mere varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed)
• Mere plads og ro (f.eks. ved dårlige ben, brok, halebid)
• Adgang til foder og vand uden konkurrence (f.eks. ved utrivelighed, halebid, dårligt huld)
Strategien skal angive:
• Hvornår og ved hvilke sygdomstilfælde dyret skal flyttes til sygesti
• Hvornår der er behov for behandling (smertestillende/ antibiotika)
• Hvad kriteriet er for aflivning
• Hvem der har ansvaret for korrekt behandling af syge dyr

 ette er anbefalinger/vejledende – så vurdér ud fra grisenes adfærd, sundhed og
D
produktionsresultater, hvad der er det mest rigtige i netop jeres stald og stier.

