
Checkliste for Dyrevelfærd - Søer

SKULDERSÅR - hos søer i ugeholdet der fravænnes

Uge nr.

Antal fravænnede søer

Antal mindre skuldersår

Antal alvorlige skuldersår

Dyrlæge/rådgiver

Dyrlæge/rådgiver

Er skuldersår et problem i besætningen?

Løsningsforslag:

Ja Nej

ANDRE FORHOLD

Døde og aflivede søer

Producent Registreringer indenfor den sidste måned

Uge nr.

Selvdøde søer

 Skuldersår

 Benproblemer

 Faringsproblemer

 Sygdom

 Prolaps

 Andet

Aflastning

Dyrlæge/rådgiver

Diskuter i øvrigt

- Aflastningsstier

-  Benproblemer og huldstyring 

i relation til skuldersår

- Halekupering af pattegrisene

- Mavesår 

-  Strukturrigt foder/ 

 beskæftigelsesmaterialer

- Dimensionering/pladskrav

- Vulvabid/flytningsstrategier

Producent Registrering skal ske på alle søer i ugeholdet der fravænnes

Registreringsperson:

Dyrlæge/rådgiver:

Dato for start af registrering:

Dato for gennemgang:

Løsningsforslag:

Aflivede søer

 



   

Orientering

SKULDERSÅR HOS SØER

Mindre skuldersår
Grad 1:

Grad 2:

Alvorlige skuldersår
Grad 3:

Grad 4:

Beskrivelse

Læsion begrænset til den døde del af 
overhuden, evt. med moderat sårskorpe.

Læsion inddrager den levende del af 
overhuden, evt. omfattende sårskorpe og 
ringe arvævsdannelse.

Læsion inddrager underhuden. 
Der ses en voldsom arvævsdannelse.

Læsion med blotlagt skulderknogle/ 
knoglenydannelse.

Handling

Søerne sættes i behandling og udsættes 
ved førstkommende lejlighed. Behandling 
omfatter bl.a. flytning til sti med blødt 
leje eller etablering af blødt leje i stien.

Aflives på stedet eller behandles i samråd 
med dyrlæge. Må ikke sendes på slagteri.

Sammenlign evt. med antal slagteribemærkninger for skuldersår (ar/trykning og skuldertrykning) på afregningen.

   DØDE OG AFLIVEDE SØER

Antallet af døde og aflivede søer kan sammenlignes med faktura fra DAKA, hvorpå der står antal afhentede søer og 
afhentningsdato.

Antal døde og aflivede søer kan sammenlignes med sidste produktionsrapport.

   ANDRE FORHOLD

Mavesår Er primært et fodringsrelateret problem, der bør diskuteres med foderkonsulent.

  For at afklare, hvorvidt mavesår er et problem i besætningen, kan der bestilles en USK 
(udvidet sundhedskontrol) på slagteriet.  

 
Huldstyring  Dårlig huldstyring er en af de væsentligste årsager til skuldersår, og sekundært medfører 

dårlig huldstyring også problemer med reproduktionen.
 
Benproblemer Søer, der har svært ved at rejse sig, har større risiko for skuldersår.
 
Aflastningsstier  Der bør være et tilstrækkeligt antal aflastningsstier, og der bør være en strategi for 

anvendelse af samme.

  Aflastningsstierne vil typisk være fyldt for at udnytte pladsen. I så fald bør der mindst hver 
uge vurderes, om det er de rigtige dyr, der går i aflastningsstierne. De mest trængende 
skal gå i aflastningsstierne. Hvis det vurderes, at en anden so vil have mere gavn af at stå i 
aflastningsstien, bør der flyttes rundt.

   

   

   




