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10 - punktsplan for effektiv udvejning
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Fradrag for over- og undervægt ved levering af slagtesvin koster dyrt. Praktisering af effektive og sys-
tematiske mærknings- og udvejningsrutiner er derfor et vellønnet job. Følgende punkter er god prak-
sis i forbindelse med effektiv udvejning.

1. Udvejning til slagteriet skal så vidt muligt foregå på samme tidspunkt af dagen og af samme  
 personer hver gang.

2. Vej ikke restriktivt fodrede grise før 2-3 timer efter fodring.

3. Vægten bør være tæt på gulvniveau og tillade betjening af begge låger fra den ene ende.

4. Let vejning kan foregå ved at grisene fra den enkelte sti lukkes ud og samles i den ene ende  
 af gangen – herfra ledes grisene ind i vægten, vejes, evt. spraymærkes og lukkes ud modsat -  
 i mod den åbne sti. Eller vejningen kan foregå i stien – i så fald anbefales det at være to personer.

5. Brug evt. en vejledende tabel vedr. forholdet mellem levende vægt, slagtet vægt og dage til  
 levering.

6. Vær opmærksom på aktuelle vægtgrænser.

7. Prøvevej ”hurtigløbere” ca. 7-8 uger efter indsættelse ved 30-32 kg. Skriv resultatet på  
 ryggen og brug disse grise som indikator for, hvornår levering fra holdet kan påbegyndes.

8. Udvejning til slagtning i kommende uge: vej 2-3 grise i hver sti og skriv resultatet på deres ryg.  
 Brug disse grise, som ”måle-grise” og foretag optælling af øvrige leveringsklare grise i stien  
 eller vej alle grise i de aktuelle stier.

9. Udvejning til 2 ugers levering: vej alle grise i de aktuelle stier. Mærk grisene med forskellig  
 farve, således der kan kendes forskel på grisene til levering i forskellige uger. 

10. Brug af åndedrætsværn anbefales.

Grisene ledes enkeltvis ind i vægten Se videoer med eksempler på let udvejning på www.vsp.lf.dk


