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1 Udvidet dansk sammendrag 

1.1 Forord 
Jævnfør bestillingen omfatter dette rådgivningsnotat svar på to spørgsmål:  

1) Viden om hvorvidt den tabel fra Transportbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 26 af 13. 
januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport), som hidtil har været anvendt til at fast-
sætte indvendig højde ved transport af svin, kan overføres til smågrise under 26 kg.  

2) Hvis dette ikke er tilfældet ønskes viden om ’hvilke minimumsværdier til indvendig højde, 
der sikrer overholdelse af transportforordningens bestemmelser’ (se uddybning nedenfor). 

Besvarelsen af det andet spørgsmål krævede gennemførelse af et forsøg. Forsøget blev gennemført 
i samarbejde med Rosgaard A/S (www.rosgaardas.dk) (med Bette Gris ApS (www.bettegris.dk), 
og Brdr. Jacobsen ApS som underleverandører til Rosgaard A/S) og landmand Ole Nannerup. 
Samarbejdspartnernes rolle i projektet omfattede logistik og adgang til egnet lastbil, uddannede og 
erfarne chauffører, grise i det ønskede vægtinterval, samt adgang til samlestalde. 

1.2 Introduktion 

Eksporten af levende svin fra Danmark har i de senere år (med nogle udsving) omfattet ca. 15 
millioner pr år (Dahl-Pedersen and Herskin, 2021). Der er typisk tale om smågrise på under 40 kg 
og de transporteres i lastbiler, som hver har 4-5 etager. Transport af dyr er omfattet af såvel euro-
pæisk som national lovgivning. Der er for eksempel forskellige arealkrav (gulvplads/gris) af-
hængig af om der er tale om korte (under 8 timers varighed) eller lange transporter (over 8 timers 
varighed). Grisene fodres ikke under transporten, men på transporter over 8 timers varighed skal 
dyrene have adgang til vand. Reglerne tilsiger ligeledes, at de rum, hvor grisene opholder sig under 
transporten, skal have en højde, som sikrer at der er ’god ventilation ovenover dyrene’, og at dy-
renes ’naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses’. Det er imidlertid ikke 
specificeret ved hvilken højde dette er opfyldt.  

For såvel korte som lange transporter var formålet med nærværende projekt at besvare spørgsmålet 
om ’hvilke minimumsværdier til indvendig højde, der sikrer overholdelse af transportforordnin-
gens bestemmelser’? Da transport af grise under 40 kg hidtil kun har fået sporadisk videnskabelig 
opmærksomhed, var det nødvendigt at gennemføre et større eksperimentelt forsøg for at besvare 
spørgsmålet. Denne tekst omfatter et dansk sammendrag af forsøgets metoder, hovedresultater, 
diskussion og konklusion.   

For hverken ’god ventilation’ eller ’naturlige bevægelser’ findes entydige definitioner. Videnska-
belig vurdering af disse begreber kræver derfor brug af og valg af indikatorer. Denne besvarelse 
tager udgangspunkt i 1) en klarlæggelse af sammenhængen mellem højde og vægt hos grise under 
40 kg (besvarelse af det første spørgsmål, som ikke rapporteres selvstændigt, men publiceres vi-
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denskabeligt. Notat med foreløbige resultater er tilgængeligt her: https://pure.au.dk/portal/da/pub-
lications/note-on-prediction-of-height-from-weight-for-pigs-weighing-5-to-40-kg(bc8ee7c5-
a727-4cde-a3a8-e959ff568831).html); og 2) gennemførelse af et såkaldt blok-randomiseret semi-
kontrolleret feltstudie bestående af to parallelle delforsøg (korte og lange transporter), som begge 
involverede indsamling af data i Danmark under såvel varme som kolde årstider. Forsøgets meto-
der gennemgås nedenfor, og omfattede mål for: 1) Klima i og uden for køretøjet; 2) Adfærd hos 
grise under og efter transport; 3) Grisenes kliniske tilstand (med fokus på sår) før og efter transport; 
og 4) Tegn på tørst efter aflæsning. Spørgsmålet om sammenhæng mellem etagehøjde og ’god 
ventilation’ og ’naturlige bevægelser’ er besvaret ved hjælp af disse registreringer.  

 

1.3 Materialer og metoder 

Forsøget blev gennemført i fire blokke (blok 1 og 2 foregik i juni-september, og blok 3 og 4 foregik 
i oktober-marts) i perioden fra juni 2021 til marts 2022. Det overordnede set-up for hver af de to 
delforsøg var ens. Hvert delforsøg involverede grise fra én og samme leverandør. Hvert delforsøg 
involverede kørsel med grise i én og samme lastbil, som er godkendt til længere transporter med 
grise (Figur 1).  

 

Figur 1. Foto af lastbilen, som blev anvendt under de to delforsøg. Forvognen havde fire etager, og anhængeren havde 
fem etager. På billedet er anhængerens ventilationsåbninger (til naturlig ventilation) åbne og taget er løftet (Foto: AU). 

 

Der findes en række forskellige typer af lastbiler, som transporterer grise i den ønskede vægtklasse. 
Den model, der indgik i forsøget, blev valgt fordi den efter lettere ombygning muliggjorde kørsler 
med fire forskellige etagehøjder samtidig. På såvel korte som lange ture blev grisene transporteret 
fra leverandøren og til samlestald (se definition i: BEK nr. 754, 22/07/2019), via ruter, der var 
planlagt til at tage hhv. 8 og 23 timer. Af praktiske grunde anvendtes forskellige samlestalde til 
hhv. korte og lange ture. Der blev indsamlet data i de første timer efter grisenes ankomst til sam-
lestalden, hvorefter grisene formelt udgik af forsøget, og igen indgik i kommerciel svineproduktion 

https://pure.au.dk/portal/da/publications/note-on-prediction-of-height-from-weight-for-pigs-weighing-5-to-40-kg(bc8ee7c5-a727-4cde-a3a8-e959ff568831).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/note-on-prediction-of-height-from-weight-for-pigs-weighing-5-to-40-kg(bc8ee7c5-a727-4cde-a3a8-e959ff568831).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/note-on-prediction-of-height-from-weight-for-pigs-weighing-5-to-40-kg(bc8ee7c5-a727-4cde-a3a8-e959ff568831).html
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(blev eksporteret). I dette kapitel gennemgås kort metoderne for de to delforsøg. For detaljer hen-
vises til den engelske rapport.  

 

1.3.1 Dyr, opstaldning og management i besætning og samlestald 

Forsøgsgrisene var krydsninger mellem Duroc × (Landrace × Yorkshire). I alt indgik 12067 grise 
på mellem 18.8-26.2 kg (ca. 8.5-12 uger gamle) i forsøget. Delforsøget som omfattede korte ture 
involverede 6621 grise, mens 5446 grise indgik i delforsøget med de lange ture.  

Før hver forsøgstur var grisene opstaldet i grupper og fodret ad libitum med tørfoder fra automat. 
Grisene blev ikke fastet før transport. Før læsning blev alle forsøgsgrisene tjekket for transporteg-
nethed jævnfør dansk og europæisk lovgivning.     

Efter ankomst til samlestalden havde grisene adgang til foder og vand. Foderet tildeltes i automat 
og på gulv for at sikre at flere kunne æde på samme tid. Vand var tilgængeligt fra drikkenipler/drik-
kekopper afhængig af, hvilken samlestald der var tale om. I begge samlestalde blev der indsamlet 
data om vandforbrug i de første 4.5 timer efter ankomst ved hjælp af vandure placeret i stierne. 
Denne information fortæller således ikke, hvor meget vand grisene drak, men er et udtryk for, hvor 
meget vand der blev forbrugt.  

 

1.3.2 Køretøj og forsøgsdesign 

Den anvendte lastbil var en 4-etagers forvogn med en 5-etagers anhænger (Finkl, EURO light-
Kombi Liner XL; Finkl GmbH, Niederlassung Hirblingen, Am Rosshimmel 10, 86368 Gersthofen, 
Germany). Som det typisk er tilfældet for 4- og 5-etagers køretøjer, var etagehøjden i forvognen 
ca. 70 cm, og i anhængeren ca. 60 cm. For såvel forvogn som anhænger var hver etage opdelt i tre 
rum (som illustreret på Figur 2, hhv. A-C på forvognen og D-F på anhængeren).  
 

 
Figur 2. Illustration af køretøjets etager og rum. Som det fremgår af figuren, så var der under forsøgskørsler kun grise 
på to etager på hhv. forvogn og anhænger (markeret blå/grøn). De lilla cirkler markerer temperaturfølere, der var 
fastmonterede i lastbilen og hvis data chaufføren brugte under kørslen (som del af normal praksis). De røde rektangler 
markerer de sensorer for temperatur, relativ fugtighed og CO2, som blev sat op under forsøget for at registrere tempe-
raturen blandt grisene. De gule cirkler markerer placeringen af ekstra temperatursensorer, som blev anvendt på de 
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sidste fire ture. På forvognen sammenlignede vi 70 med 90 cm etagehøjde, mens anhængeren muliggjorde sammen-
ligning af 60 og 80 cm. Forsøgsgrisene opholdt sig altid på enten den nederste eller det tredje etage, de øvrige etager 
var tomme. For at balancere mulige effekter af etagenummer blev placeringen af grisene roteret mellem fire kombi-
nationer af placering (se Tabel 1). For hhv. forvogn og anhænger var hver etage opdelt i tre rum, hvis areal varierede 
fra 5.4-5.9 m2.   

 
Lastbilen havde justerbare ventilationsåbninger (til naturlig ventilation) og var forsynet med ven-
tilatorer (SPAL/FAZ, Type VA11-BP12/C-29S, 950 m3/h) til mekanisk ventilation (Figur 1 og 
Figur 3). Under forsøgsturene kunne chaufføren tilgå temperaturer registreret af de fastmonterede 
sensorer (placeret i lastbilens ydervæg – se Figur 2), som angav gennemsnitstemperaturer hvert 
kvarter. Under forsøgsturene styrede chaufføren ventilationen i bilen jævnfør normal praksis, og 
kunne (baseret på temperaturdata fra de fastmonterede sensorer samt sin tidligere erfaring) 
åbne/lukke ventilationsåbninger, tænde/slukke den mekaniske ventilation samt, når bilen holdt 
stille, også løfte taget.   

 

 

Figur 3. Foto af lastbilen med halvåbne ventilationsåbninger (rød pil) samt åbne ventilatorer (grøn pil). (Foto: AU). 

 

Grisene havde adgang til vand på de lange ture, men ikke på de korte ture, idet dette ikke er et 
lovkrav. Alle rum i køretøjet var forsynet med 3-4 drikkenipler af ca. 1 cm længde, med mindst en 
i hver side af lastbilen. Før hver lang tur blev alle nipler tjekket for funktionalitet.  
 
Før hver kort tur blev hver etage strøet med 20 kg savsmuld (no. SK111, Agroform A/S, Gammel-
skovvej 3, 6534 Agerskov, Denmark). På lange ture blev der strøet 40 kg pr. etage i sommermå-
nederne og 60 kg i vintermånederne for at undgå afkøling af grisene som følge af våd strøelse. 
Jævnfør standard dansk praksis, blev køretøjet vasket med vand og sæbe (Pre-Max DK, Klartek 
ApS, Denmark) og efterfølgende desinficeret mellem hver tur (Lerasept® Forte, Stockmeier Che-
mie, Germany). 

Forsøgsturene blev i videst mulige omfang kørt af den samme, uddannede (med kompetencebevis) 
og erfarne chauffør (lastbilens normale chauffør). Pga. regler for chaufførpauser og hviletid var 
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det nødvendigt med mere end én chauffør til at gennemføre de lange ture. I alt indgik fem chauf-
fører (alle erfarne og uddannede) i forsøget.  
 
Under forsøget blev lastbilen instrumenteret med udstyr til dataindsamling, herunder sensorer til 
registrering af temperatur og koncentration af CO2 samt videokameraer. Lastbilen blev endvidere 
tilpasset sådan, at det var muligt at indstille de ekstra etagepositioner. For såvel korte som lange 
ture var forsøget designet til at sammenligne de to kommercielle etagehøjder (hhv. ca. 60 og ca. 
70 cm) med etager, der var 20 cm højere (som illustreret på Figur 2).  
 
Forsøgets fire blokke bestod hver af otte ture (fire lange og fire korte), det vil sige i alt 16 lange 
ture (varighed 23 timer) og 16 korte ture (varighed 8 timer). Alle forsøgsture blev kørt i Danmark, 
og så vidt muligt altid samme rute for hhv. korte og lange ture. Ruterne bestod hovedsageligt af 
motorvej. Lastbilen stoppede kun for chaufførpauser og trafikale hændelser.  



 

Tabel 1. Etagehøjde (cm) under forsøget. Etagernes højde blev målt under ombygningen af lastbilen (09-04-2021) og 
verificeret på hver forsøgstur.  

Lastbil Etagenr. Ønsket højde 
(cm) 

Måling før forsøg 
(cm) 

Verificering (cm) 
(gns. af 32 ture) 

Forvogn 1 70 69 70 

 1 90 88 89 

 3 70 67 67 

 3 90 87 87 

Anhænger 1 60 60 60 

 1 80 80 81 

 3 60 62 62 

 3 80 82 82 

 

Den ønskede lastetæthed (jævnfør lovgivningen) blev sikret ved at veje en stikprøve af grisene 
individuelt før hver tur og benytte disse dyrs gennemsnitsvægt til at fordele resten af grisene mel-
lem lastbilens rum. Afhængig af vægten af dyrene på de pågældende forsøgsdage betød dette, at 
antallet af grise varierede fra 30-40 pr. rum på de korte ture og fra 31-36 pr. rum på de lange ture. 
Tabel 2 viser den gennemsnitlige belægningsgrad for de to typer af ture.  

 

Tabel 2. Gennemsnitlig lastetæthed ± standardafvigelse på korte og lange forsøgsture.  

Varighed Grisevægt Antal grise Belægningsgrad Plads/gris 
 (kg)  (grise/m2) (m2/gris) 
Kort 23 ± 2.2 414 ± 24.5 6.1 ± 0.36 0.16 ± 0.009 

Lang 23 ± 2.0 340 ± 11.6 5.1 ± 0.17 0.20 ± 0.007 

 

1.3.3 Eksperimentelle procedurer og dataindsamling 

1.3.3.1 Klima og ventilation 

Under forsøgsturene blev data for temperatur (°C), og koncentration af CO2 (ppm) indsamlet i alle 
rum, hvor der opholdt sig grise (dvs. 12 rum pr. tur). For at opnå viden om forholdene så tæt på 
grisene som muligt blev sensorerne, for hvert rum, placeret centralt på rummets bageste skillerum 
(se Figur 2). Lastbilen blev endvidere forsynet med sensorer til måling af udetemperaturen.  

I løbet af forsøgsperioden viste temperaturmålingerne generelt en lavere temperatur i det bageste 
rum på alle de anvendte etager. For at kunne vurdere betydningen af placeringen af kassen med 
temperatursensoren på det bageste skillerum i de bageste rum, indsatte vi, for de sidste fire ture i 
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forsøget, fire ekstra sensorer placeret på det forreste skillerum (se Figur 2).  

Under alle ture blev graden af åbning af ventilationsåbninger, samt hvorvidt den mekaniske ven-
tilation var tændt, registreret. Information om vejrdata (f.eks. temperatur, skydække, vindstyrke 
og vindretning) blev hentet fra https://openweathermap.org efter alle forsøgsture.   

Lastbilens position blev registreret hvert 5. minut ved hjælp af LinkItAll GPS system (Carrier 
Transicold Scandinavia A/S, Padborg, DK).  
 
Efter aflæsning af grisene i samlestalden blev det registreret på en 3-punktsskala, hvor våd strøel-
sen var, og om enten over eller under 50% af gulvarealet var tilsvinet.  
 

1.3.3.2 Grisenes adfærd 

Under forsøgsturene blev adfærden hos grise som opholdt sig i rummene 1C, 3C, 1E og 3E video-
filmet ved hjælp af kameraer monteret i loftet i hvert af disse rum. Figur 4 viser eksempler på 
stillbilleder fra rum med hhv. 60 og 90 cm etagehøjde.  

https://openweathermap.org/


 

 

 
Figur 4. Stillbillede fra videooptagelser fra en kort forsøgstur (8. august 2021) efter ca. 1 times kørsel. A) 60 cm 
etagehøjde B) 90 cm etagehøjde.   

 

A 

B 

A) 

B) 
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Grisenes adfærd blev ligeledes filmet efter ankomsten til samlestalden. Figur 5 viser eksempel på 
stillbillede fra samlestald.  

 

 

Figur 5. Stillbillede fra videooptagelser i samlestald efter en kort forsøgstur (8. august 2021) ca. 1 time efter aflæs-
ning.  

 

Filmene optaget under forsøgsturene blev analyseret for forekomst af grise der ligger, sidder og 
står under transporten. Forekomst af aggressive interaktioner og af adfærden ’huddling’ (når gri-
sene ligger i en klump) blev ligeledes registreret.  

Filmene optaget i samlestaldene blev analyseret for forekomst af grise der ligger, sidder og står i 
de første 4.5 timer efter ankomsten. Endvidere registreredes aggressive interaktioner mellem gri-
sene og hvor mange grise der opholdt sig nær drikkenipler/-kopper.  

For hver forsøgstur blev en tilfældigt udvalgt stikprøve på 20 grise (i alt 640 grise) undersøgt for 
kliniske forandringer på udvalgte kropsdele før og efter transport. Disse grise blev også vejet før 
og efter transporten. Den kliniske undersøgelse havde fokus på hudlæsioner (smalle og brede læ-
sioner). 
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1.4 Resultater og diskussion 

Undersøgelsens hovedresultater kan sammenfattes i nedenstående punkter:  
 

• Blandt de undersøgte etagehøjder og under de givne forhold (vejrforhold, type af lastbil, 
belægningsgrad, den anvendte naturlige og mekaniske ventilation, osv.) fandtes kun spo-
radiske og ubetydelige effekter af etagehøjde på de valgte indikatorer for ventilation og 
naturlige bevægelser.  
 

• For alle de afprøvede etagehøjder havde placering af rum i lastbilens længderetning stor 
betydning for de klimatiske forhold i rummet. Dette var tilfældet for såvel forvogn som 
anhænger, og betød at temperaturen i de forreste rum var væsentligt højere end i de bageste, 
og i nogle tilfælde også højere end i det midterste rum.  
 

• For såvel korte som lange ture forekom der på varme dage temperaturer over 30°C i nogle 
af rummene i lastbilen, hvor dyrene opholdt sig, dog langt overvejende i de forreste rum, 
og aldrig i de bageste. Den begrænsede datamængde betyder, at resultaterne af de statisti-
ske analyser er behæftet med usikkerhed, men lav etagehøjde synes her at være af betyd-
ning.  
 

• Placering af rum i lastbilens længderetning havde tilsvarende betydning for koncentratio-
nen af CO2 blandt grisene, men pga. begrænset datamængde i første del af forsøgsperioden, 
er dette kun analyseret for data indsamlet efterår og vinter. Ligesom for temperaturen, var 
koncentrationen af CO2 højest i det forreste rum, og lavest i det bageste. 

 
• Ovenstående resultater er baseret på målinger af temperatur og CO2-koncentration så tæt 

på dyrene som muligt. Lastbilens indbyggede sensorer, fra hvilke chaufføren får oplysnin-
ger om forholdene i bilen under kørslen, er placerede i køretøjets ydervægge. Sammenlig-
ning af resultaterne fra de indbyggede sensorer versus sensorer placeret nær dyrene viste, 
at de indbyggede sensorers målinger langt overvejende afspejler udetemperaturen og der-
ved underestimerer den reelle temperatur, formodentlig med op til mere end 20°C. Selvom 
de fundne forskelle i temperaturmålingerne fra de indbyggede sensorer og dem der blev 
anvendt i forsøget ikke kan betragtes som absolutte, blandt andet fordi der måles med for-
skellige typer af sensorer, der er monteret forskelligt, så viser resultaterne at chaufførerne, 
med meget stor sandsynlighed, ikke kendte de reelle temperaturer nær dyrene under kørs-
len. Dette betyder, at chaufførernes mulighed for at justere ventilationen efter forholdene 
(på såvel varme som kolde dage) begrænses betydeligt.  
 

• I gennemsnit lå 51 ± 35% (korte ture) og 73 ± 33% (lange ture) af grisene ned ved adfærds-
observationer foretaget hvert kvarter. Forekomsten af liggeadfærd var ikke påvirket af eta-
gehøjden.  
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• Det observerede niveau af aggressive interaktioner under opholdet i lastbilen var relativt 

lavt og ikke påvirket af etagehøjden. Kombinationen af adfærdens sporadiske forekomst 
og den valgte observationsmetode betyder dog, at det reelle antal interaktioner kan have 
været højere.     
 

• I samlestalden var forekomsten af aggressive interaktioner (observeret i de første 20 mi-
nutter af hver af de første 5 timer) som median hhv. 95 (varierende fra 17 - 296) og 92 
(varierende fra 23 - 298) pr. sti for henholdsvis korte (i stier med i gennemsnit 98 grise) og 
lange (i stier med i gennemsnit 84 grise) forsøgsture, og den var ikke påvirket af etagehøj-
den.  
 

• Forekomsten af hudlæsioner steg betydeligt under transport, men var ikke påvirket af eta-
gehøjden. Aggressive interaktioner mellem grisene bidrager formodentligt betydeligt til 
denne stigning. Da alle dyrene (af praktiske grunde) ikke kunne undersøges lige før og 
efter transport, kan det ikke udelukkes, at nogle af disse læsioner er opstået før/efter op-
holdet i lastbilen.   
 

• En del af de fundne resultater tyder på, at der kan være dyrevelfærdsmæssige udfordringer 
forbundet med transport af svin under de givne forhold. Eksempler herpå er fundene af 
høje temperaturer og relativt høje koncentrationer af CO2 (primært i de forreste rum) og 
den øgede forekomst af hudlæsioner efter transporten. Reel fortolkning heraf i relation til 
dyrevelfærd kræver yderligere analyser af datasættet og i nogle tilfælde yderligere under-
søgelser.  
 

1.5 Konklusion 
• Fortsat anvendelse af den tidligere anvendte tabel kan ikke anbefales, idet den angiver en 

forkert sammenhæng mellem vægt og højde for svin i det relevante vægtinterval. Den reelle 
sammenhæng kendes nu.  
 

• Blandt de afprøvede etagehøjder adskilte ingen af dem sig tydeligt fra hinanden med hen-
syn til mål for god ventilation og naturlige bevægelser, undtagen på dage hvor udetempe-
raturen var høj. Her var lav etagehøjde formodentlig en betydende faktor for risikoen for 
temperaturer over 30°C (dog behæftet med usikkerhed pga. et begrænset antal dage og 
observationer, hvor dette forekom). 
 

• For alle de afprøvede etagehøjder havde rumplaceringen i lastbilens længderetning stor 
betydning for de klimatiske forhold i rummet. Dette var tilfældet for såvel forvogn som 
anhænger, og betød at både temperaturen og koncentrationen af CO2 i det forreste rum var 
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væsentligt højere end i det bageste. Forholdene i det midterste rum var typisk mest sam-
menlignelige med det forreste rum.   
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1.7 Tak 
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validering og vedligeholdelse af kameraløsning (Mads R. Jensen): gennemførsel af kliniske undersøgelser 
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