
Mindre besætninger –  
professionel velfærd

Staldforhold
•  Staldene skal være med naturlig ventilation og adgang til 

udeareal/løbegård.
•  Lejearealet skal være tørt og trækfrit.
•  Der er specifikke arealkrav, som sikrer at hvert dyr har 

tilstrækkelig plads.
•  Det skal være nemt at føre tilsyn. 

Hvordan
Ud over specifikke arealkrav er selve indretningen vigtig. 
Der skal være et hvileareal, der holdes trækfrit og tørt, hvor 
de kan ligge i rigelig strøelse og i fred og ro. Fugt og træk er 
roden til alt ondt.
Foder- og vandforsyning placeres i aktivitetsarealet, og det 
sikres, at også svage dyr kan komme til. Adgang til løbegård 
placeres, så den ikke medfører træk i lejearealet. 

Indret med rigeligt lys (både dagslys og lyskilde). Det skal 
være nemt at tilse hvert enkelt dyr og at komme ind til dem. 
Daglig omgang med dyrene letter håndteringen. 
Grise er meget kontaktsøgende – en positiv kontakt er afgø-
rende for deres velfærd.

Fordring og vand
•  Foder skal forsyne dyr med de næringsstoffer, som de har 

behov for, og sammen med friskt drikkevand skal det tilde-
les på en ren og hygiejnisk måde.

Hvordan
Kend dyrenes behov. Det afhænger af alderstrin og produk-
tionsomfang. 
Hold fodertrug og drikkevandsforsyning rene. 

Sammenslutningen til Fremme af Økologisk Dyrevelfærd

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


Håndtering af syge dyr
•  Syge dyr har krav på at blive behandlet og flyttet til aflast-

nings- eller sygesti.

Hvordan
Jo tidligere i opløbet, der sættes ind jo bedre prognose for 
helbredelse. Det er en kunst at kunne aflæse dyrenes velbe-
findende, men en kunst som kan læres. 
Lær om normaladfærd og symptomer på sygdom. Hvornår 
har en gris feber? Hvordan kan man se, at den fryser?

Management og organisering
Det halve arbejde er at have de daglige rutiner godt organi-
seret.
Det frigiver opmærksomhed til at se og opleve dyrene.

Udegående dyr 
•  Kravene til dyrevelfærd er i princippet de samme, uanset 

om dyrene holdes på stald eller friland... 

Hvordan
...men alt er pludselig anderledes. Ud over lovgivning angå-
ende hytter og foldindretning er management helt forskellig 
fra indendørs. Det er vigtigt at tage højde for, at vinterhalv-
året har korte dage, og at det ikke er optimalt at arbejde 
udendørs i mørke. 

Lyst til at vide mere?
Jo mere man ved, jo nemmere og sjovere bliver det at have dyr.

Hvordan 
Få styrket din faglige viden ved at snakke med din dyrlæge, din konsulent eller kolleger. 
Læs også information her: www.landbrugsinfo.dk/okovelfaerd


