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Sammendrag 
Pattegrisedødeligheden påvirkes af flere faktorer og disse faktorer er relateret både til soens og grisenes 
fysiologi og adfærd samt til managementrutiner og det miljø, som dyrene lever i (hyttedesign og fold- og 
vejrforhold). Mange af de eksisterende studier der er lavet af forholdene i udendørs svineproduktion er 
observationelle eller casestudier, hvor det er svært at slutte noget sikkert om de årsagsforhold, der under-
søges. Der er et generelt behov for kontrollerede undersøgelser for at kunne give veldokumenteret rådgiv-
ning om tiltag, der kan nedbringe pattegrisedødelighed i udeproduktionen. 
 
Undersøgelser indikerer, at størrelsen af hytterne, der anvendes i dag muligvis er for små. Den mest an-
vendte hytte i udeproduktionen er A-hytten, hvis grundareal er på godt 4 m2.  På trods af at hytten kun 
fungerer som redeareal, bør det undersøges, om søer holdt i A-hytter begrænses i deres mulighed for at 
bevæge sig og fx udføre kontrollerede lægge-sig bevægelser. Det bør desuden undersøges, om de skrå 
sidevægge i A-hytten kan anvendes som tilstrækkelig støtte for søer, når de lægger sig og/eller om det er 
nødvendigt at lave nogle elementer i hytten, der kan støtte søerne under lægge-sig bevægelsen og derved 
hindre ihjellægning.  
 
I litteraturen er der indikationer på, at der opnås et bedre klima i isolerede hytter end i u-isolerede hytter. 
Isoleringen er dog ikke tilstrækkelig til at undgå høje temperaturer i hytterne så varmebelastning af søerne 
om sommeren forekommer. Da varmebelastning kan føre til varmestress, mælkemangel og farefeber og 
derved udgøre en væsentlig risiko for pattegriseoverlevelse og tilvækst er der behov for at undersøge, hvil-
ke tiltag der kan gøres for at forbedre de termiske forhold for søerne i varme perioder.  
 
Der er enkelte indikationer på at pattegrisedødeligheden er forhøjet i vintermånederne. Effekten på patte-
grisedødelighed synes at afhænge af en kombination mellem lav udetemperatur og høj luftfugtighed. Det 
er derfor relevant at få afklaret, hvordan udetemperatur og nedbør påvirker hytteklimaet (temperatur og 
luftfugtighed) og pattegrisedødelighed. 
 
Der er i lighed med inde-produktionen en høj andel dødfødte grise i frilandsbesætninger, hvilket typisk er 
relateret til længde af og variation i fødselsintervallet mellem grise. Som tiltag mod faringsproblemer an-
vender man indendørs systematisk faringsovervågning og –hjælp. Længde og variation i fødselsintervaller 
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er ikke kendt i udeproduktionen. Da søerne i udeproduktionen er højtydende og typisk af samme genetiske 
baggrund, som de søer der anvendes i indeproduktionen forventes behovet for faringshjælp dog også at 
eksistere i udeproduktionen. En undersøgelse af behovet for implementering af faringsovervågning og –
hjælp i udeproduktionen bør udføres, da man fra indeproduktionen ved, at der ved implementering af den-
ne managementrutine (hvis behovet findes) kan reddes en betydelig andel pattegrise. 
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1. Baggrund 
Pattegrisedødeligheden i danske økologiske og frilandsbesætninger har i de senere år været stigende 
(Sørensen and Pedersen, 2013). Således lå den totale pattegrisedødelighed i danske frilandsbesætninger for 
15 år siden i gennemsnit på 17 – 19 % (gennemsnitlig kuldstørrelse 11 – 13 grise) (Kongsted and Larsen, 
1999; Lauritsen, 2000) mens den i 2007 blev registreret til gennemsnitligt at ligge på 33 % af de totalfødte 
grise (gennemsnitlig kuldstørrelse 14 – 17 grise) (Sørensen and Pedersen, 2013). 
 
Risikoen for at en frilands-pattegris dør er, som i den konventionelle indendørs produktion, højest de første 
dage efter faring (Edwards et al., 1994; Lauritsen, 2000; KilBride et al., 2012; Sørensen and Pedersen, 2013). 
Af de grise der dør inden fravænning dør mellem 30 (KilBride et al., 2012) og 70 % (Edwards et al., 1994; 
Sørensen and Pedersen, 2013) indenfor de første 24 timer post partum (pp) og op mod 90 % indenfor den 
første leveuge (Lauritsen, 2000; KilBride et al., 2012; Sørensen and Pedersen, 2013). Den hyppigste årsag til 
døde pattegrise i udendørsproduktionen er ihjellægning (identificeret ved visuel estimering: 41 % af de 
døde grise i Higgins and Edwards (1996), 71 – 72 % i Lauritsen (2000), 70 % i KilBride et al. (2012)) (identifi-
ceret ved både visuel estimering og obduktion: 29 % i Kongsted and Larsen (1999), 42 % i Baxter et al. 
(2009), 44 % i (Sørensen and Pedersen, 2013)). Som det ses af tallene ovenfor, er der i studier, hvor de dø-
de pattegrise ikke obduceres en tendens til, at andelen af ihjellagte grise overestimeres. Andre hyppige 
bidrag til den høje pattegrisedødelighed er sult, hypotermi og svag-og dødfødte grise (fx Baxter et al. (2009) 
og Sørensen and Pedersen (2013)), idet ihjellægning ofte kun er den ultimative dødsårsag som efterfølger 
f.eks. sult og hypotermi. 
 
Edwards et al. (1994) rapporterede i en undersøgelse af grise holdt udendørs, at pattegrisedødeligheden 
var på 10,6 % for kuld med ≤10 grise, 20,9 % for kuld mellem 11 og 13 grise, mens den lå på 37,6 % for kuld 
med ≥14 grise. Overensstemmende fandt Baxter et al. (2009) at dødeligheden fra faring og indtil fravæn-
ning afhang af kuldstørrelsen, hvilket også er en velkendt sammenhæng i den konventionelle indendørs-
produktion (Pedersen et al., 2010). I en spørgeskemaundersøgelse udført i sommeren 2005 i Danmark, 
Storbritannien, Holland, Sverige og Tyskland svarede 73 % af de adspurgte økologiske svinebesætninger, at 
de havde en pattegrisedødelighed på mellem 5 og 20 % (% døde af levendefødte) (Bonde and Sørensen, 
2006). Nitten procent af besætningerne havde en dødelighed over de 20 % - heriblandt var en dansk be-
sætning - mens størstedelen (7 stk.) af disse besætninger var hollandske, hvor kuldstørrelsen, ligesom i DK, 
er relativ høj (gennemsnitlig kuldstørrelse 13,7 grise (Hanenberg et al., 2010)). I lighed med den indendørs 
produktion synes der således at være en trend mod en stigende dødelighed ved stigende kuldstørrelse. 
 
Mange undersøgelser har vist at der er en klar sammenhæng mellem store kuld og fødsel af en høj andel 
undervægtige grise (Milligan et al., 2002; Quiniou et al., 2002; Alonso-Spilsbury et al., 2007). Undervægtige 
grise har svært ved at overleve alene ved soens indsats. Det gælder både i den konventionelle indendørs-
produktion (Pedersen et al., 2011) og på friland (Baxter et al., 2009). Overlevelse kræver en stor ekstra ma-
nagement indsats, såsom sikring af ekstra varme og råmælksforsyning, samt sikring af plads ved yveret 
under diegivning gennem kuldudjævning, opfostring i mindre kuld og brug af ammesøer (Pedersen et al., 
2010). Denne samme indsats er også påkrævet i udendørsproduktionen, idet der i Danmark anvendes det 
samme avlsmateriale i ude– som i indeproduktionen. På friland er disse indsatser dog langt vanskeligere at 
praktisere, fordi søerne farer i lukkede hytter med ringe mulighed for adgang og overvågning, og søerne er 
langt mere reaktive overfor forstyrrelser fra mennesker (Se Sørensen and Pedersen (2013)).  
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De langsigtede løsninger skal derfor søges i ændringer af de genetiske forhold, med henblik på at øge fød-
selsvægten og derved gøre grisene mere robuste, så de kan overleve alene ved soens indsats. Muligheder 
for på sigt at ændre grisenes genetisk er behandlet i Delrapport1 (Sørensen et al., 2015). Denne rapport 
tager udgangspunkt i det genetiske materiale der er i besætninger i dag, og omhandler management pro-
cedurer, hytter og andre forhold i grisenes miljø, der kan bidrage til at sikre overlevelse af flest muligt grise i 
kuldet med særlig opmærksomhed rettet mod de små svage grise og afhjælpning af de negative konse-
kvenser af store kuld.  
Formålet med nærværende rapport et at gennemgå afsluttet og igangværende forskning fra såvel Danmark 
som internationalt, der beskriver muligheder for at nedbringe pattegrisedødeligheden gennem tiltag relate-
ret til management/overvågning omkring faring og hyttedesign. I det omfang der mangler veldokumenteret 
viden vil det blive beskrevet og erfaringer/rådgivning fra praksis vil blive inddraget. Rapporten angiver mu-
lige tiltag, som enten kan iværksættes direkte eller som bør undersøges nærmere før de iværksættes.  
 

2. Faktorer der indvirker på pattegrisedødeligheden i frilandsbesætninger, såvel 
økologiske som konventionelle 
Mange faktorer indvirker på pattegrisedødeligheden. Disse inkluderer karakteristika ved soen, bl.a. soens 
paritet og huld, faringsforløbet og tilstedeværelsen af sygdom samt karakteristika ved pattegrisene og for-
holdene omkring grisenes fødsel såsom: Placering i fødselsrækkefølgen, varighed af fødslen af den enkelte 
gris og dennes opholdstid i fødselskanalen, grisens fødselsvægt og body mass index (BMI) samt størrelsen 
på det kuld den fødes i (Baxter et al., 2009). De fysiske forhold omkring faringen spiller også en væsentlig 
rolle fx hyttedesign (Edwards et al., 1995; McGlone and Hicks, 2000; Honeyman and Roush, 2002; Johnson 
and McGlone, 2003; Randolph et al., 2005; Lahrmann, 2013b) og foldforhold (Kongsted and Larsen, 1999; 
Lauritsen, 2000).  
 

3. Karakteristika ved so og pattegrise 
3.1 Soen 
3.1.1 Soens adfærd 
Som nævnt er den hyppigste årsag til døde pattegrise ihjellægning. Ihjellægning forekommer ofte i forbin-
delse med, at soen ændrer positur, og dette kan både være ved skift imellem at soen ligger, sidder eller står 
eller når hun ruller for at skifte fra at ligge på den ene side til at ligge på den anden side (Marchant et al., 
2001; Vieuille et al., 2003; Damm et al., 2005; Johnson et al., 2007). Størstedelen af ihjellægningerne og 
tilfældene, hvor grise fanges under soen sker indenfor de første 12 timer efter fødslen af den første gris 
(Vieuille et al., 2003; Damm et al., 2005), sandsynligvis fordi grisene er mindre mobile og derfor lettere bli-
ver fanget under soen. Søer har en instinktiv adfærd mod grisene, som skal nedsætte risikoen for, at grise-
ne bliver fanget under soen. Disse inkluderer, at soen tager trynekontakt med grisene og forsøger at samle 
dem ved puf og skrab med forbenene inden hun lægger sig (prelying adfærd) (Vieuille et al., 2003; Damm et 
al., 2005; Johnson et al., 2007). I en mindre undersøgelse (11 dyr) af Andersen et al. (2005) fandtes indika-
tioner på at de søer (løsgående indesøer), der ikke lagde nogle af deres grise ihjel de første fire dage efter 
fødsel/post partum(pp) , var dem, der udviste mere redebygningsadfærd før faring, og at disse søer oftere 
tog trynekontakt til grisene i forbindelse med positurskifte samt reagerede kraftigere (tendens P=0.06) på 
pattegrisenes alarmskrig sammenlignet med søer, der lagde grise ihjel de første fire dage pp. Undersøgelser 
på friland har dog ikke kunnet dokumentere en sammenhæng mellem søernes reaktion på pattegrises 
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alarmskrig og pattegrisedødeligheden (Held et al., 2006), hvorfor det er usikkert, hvorvidt denne sammen-
hæng eksisterer. 
 
3.1.2 Pladsforhold til soen 
 For at kunne udføre prelying adfærd og udvise kontrollerede lægge-sig bevægelser (rolige/langsomme 
bevægelser i stedet for pludselige bevægelser/”fald”) har søerne behov for tilstrækkelig med plads. Der er 
endnu ikke lavet nogen undersøgelser af, specifikt, hvor meget plads søerne kræver (Damm et al., 2005). 
Cronin et al. (1998) viste i et forsøg, at søernes adfærd påvirkes af bredden og størrelsen på redearealet, 
når diegivende søer holdes løsgående i farestier. Således fandt Cronin et al. (1998), at søer holdt i bokse 
med et smalt redeareal brugte mere tid stående, udviste en højere frekvens af stående adfærd, havde flere 
positurskifte og udviste færre diegivningsgrynt, sammenlignet med søer holdt i brede stier (for redemål se 
tabel 1).   
Den mest anvendte hytte i udeproduktionen (A-hytten) måler ca. 180 cm i bredden (i bunden af hytten, 

smallere (ca. 110 cm) i toppen) og 220 cm i dyb-
den (Figur 1 viser en so ved siden af en A-hytte, 
foto Janne Hansen). Fordi hytten er smallere for-
oven, er det rum, som er tilgængeligt for soen 
væsentlig mindre end de 180 cm. Jævnfør før-
nævnte undersøgelse af Cronin et al. (1998) er 
det derfor sandsynligt, at søer holdt i A-hytter 
også udviser adfærdsændringer. Ændringerne 
forventes især om vinteren, hvor bundarealet der 
er tilgængeligt til soen yderligere reduceres pga. 
den øgede halmmængde, der tildeles i denne 
årstid. Cronin et al. (1998) fandt desuden, at søer 

i de brede stier var mindre tilbøjelige til at læne sig op ad skråvæggene, når de lagde sig (på dag 1 og 2 pp). 
Foruden bredden af reden påvirkede redens størrelse grisenes adfærd. Således brugte grisene mindre tid 
ved søernes yver, når disse blev holdt i små sammenlignet med store reder. Cronin et al. (1998) konklude-
rer, at farestier med reder der har en bredde under et vist mål (formodentlig afhængig af soens længde) 
kan påvirke søernes pre- og post-faringsadfærd negativt. Desuden konkluderer forfatterne, at deres resul-
tater tyder på, at små reder kan reducere pattegrisenes overlevelse. 
 
Tabel 1, mål på redearealet i farestier til løsgående søer angivet i Cronin et al. (1998). 
Behandling Redeareal 

(m2) 
Bredde, sti  
(m) 

Dybde, sti  
(m) 

Bredde, mellem 
skråvægge (m) 

Dybde, mellem 
skråvægge (m) 

LW (stor, bred) 4,3 2,4 1,8 1,8 1,2 
LN (stor, smal) 4,3 1,8 2,4 1,2 1,8 
SW (lille, bred) 3,4 2,0 2,0 1,4 1,1 
SN (lille, smal) 3,4 1,7 1,7 1,1 1,4 

 
I overensstemmelse med Cronin et al. (1998) indikerer studier af udendørs farehytter, at større hytter of-
test karakteriseres som værende bedre end mindre hytter (Berger et al., 1997; McGlone and Hicks, 2000; 
Honeyman and Roush, 2002; Lahrmann, 2013b). Dette hænger formodentlig sammen med søernes bedre 

 
Figur 1  
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mulighed for at udvise prelying adfærd og kontrollerede lægge-sig bevægelser og en deraf følgende reduce-
ret pattegrisedødelighed. I overensstemmelse hermed udtalte tre udendørs svineproducenter at A-hytten, 
som er deres foretrukne hytte, gerne måtte være en anelse bredere (personlig kommunikation). Det er 
sandsynligt, at søerne kan have problemer med at udvise lægge-sig adfærd og med at lægge sig på en kon-
trolleret måde i disse hytter, da en typisk A-hytte måler ca. 4 m2 (til sammenligning måler en veldesignet sti 
til løsgående søer i indendørs systemer typisk 6 – 7 m2).  
 
Der kan dog være problemer tilknyttet, hvis hytterne laves for store, da søerne i så fald kan have svært ved 
at opvarme dem om vinteren, hvorfor de adspurgte producenter også påpegede, at de ikke ønskede hyt-
tens højde forøget og at hytterne heller ikke måtte blive for brede (personlig kommunikation). 
 
 Foruden tilstrækkelig med plads har man vist, at muligheden for at søerne kan læne sig mod noget i for-
bindelse med lægge-sig processen nedbringer risikoen for, at grise lægges ihjel. Marchant et al. (2001) vi-
ste, at når søerne ikke havde noget at læne sig op ad førte 36 % af lægge-sig tilfældene til farlige situationer 
og 15 % til ihjellægninger sammenlignet med 4 % farlige situationer og 0,5 % ihjellægninger, når søerne 
havde noget at læne sig mod. I den mest brugte hytte i udendørs svineproduktion (A-hytten) hælder sider-
ne indad sådan, at hytten er smallest for oven (Figur 2 foto John Misa Obidah). Studier fra indeproduktio-
nen har fokuseret på vægge, som hælder den modsatte vej ift. siderne i A-hytten (Damm et al., 2006). Det 
er muligt at siderne i A-hytten er mindre egnede som støtte til soen end de skråvægge, der er kendt fra 
indeproduktionen fordi, A-hyttens sider hælder indad. Det kan betyde, at soen har støtte i starten af sin 
lægge-sig bevægelse, men at støtten forsvinder i det trin af lægge-sig bevægelsen, hvor støtten egentlig er 
mest påkrævet (når der kræves muskulær kontrol i bagpartiet), fordi siderne i hytten skråner den forkerte 
vej. Derved er det sandsynligt, at soen i det sidste trin af lægge-sig processen mister kontakten med hytte-
væggen. Hvorvidt A-hyttens sider giver søerne tilstrækkelig støtte under lægge-sig processen er endnu ikke 
undersøgt, men dette må formodes ikke at være tilfældet. 
  

Man har vist at søer i indeproduktionen fore-
trækker at lægge sig op ad stiens endevæg 
(Damm et al., 2006). I udeproduktionen ses 
derimod oftest, at søerne ligger med hovedet 
mod hyttens åbning, formodentlig fordi A-
hytterne er for smalle til, at søerne kan ligge 
på tværs i dem. Det er sandsynligt at søerne 
ville anvende den lodrette endevæg i A-
hytten (typisk 1,8 m for neden og 1,1 m målt 
for oven), når de lægger sig, hvis hyttens 
bredde tillod det. En øget brug af de lodrette 
vægge kunne formodes at være fordelagtig, 
idet de skrå sidevægge i A-hytten må anses 

som uegnede til støtte i forbindelse med søernes lægge-sig adfærd og derfor udgør en risiko for grisene, 
når søerne anvender disse vægge til at lægge sig opad. Ydermere indikerer studiet af Cronin et al. (1998), at 
en bred frem for en smal rede har en positiv effekt på søernes adfærd. 
 

 
Figur 2 
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3.1.3 Redebygning 
Søernes aktivitet stiger inden faring, hvilket hænger sammen med, at søer i naturen bygger en omfattende 
rede forud for faring. Redebygningsprocessen starter ca. to et halvt døgn før faring, hvor søerne begynder 
at søge efter et passende sted at bygge rede (Jensen, 1986; Stolba and Wood-Gush, 1989). Reden bygges 
ved, at soen graver en fordybning i jorden, som hun herefter fylder med redemateriale fx græs og grene fra 
buske og små træer (Stolba and Wood-Gush, 1981; Jensen, 1986). Forsøg med indendørs holdte søer har 
vist, at søerne er stærkt motiverede for at udvise redebygningsadfærd (Widowski and Curtis, 1990; Arey et 
al., 1991; Castrén et al., 1993; Lawrence et al., 1994) og at tilstedeværelsen af egnet redemateriale kan øge 
pattegrisenes overlevelse (Herskin et al., 1998). Det er ikke undersøgt, hvorvidt halm udgør et tilstrækkeligt 
redebygningsmateriale eller i hvor store mængder halmen bør tildeles for at tilfredsstille søernes behov for 
redebygningsmateriale, når søer holdes udendørs. En undersøgelse indikerer, at udesøer skal tildeles mini-
mum 22 kg halm (Berger et al. (1997)) og erfaringer fra praksis er, at der tildeles ca. 20 kg halm per hytte 
om sommeren, mens forbruget stiger til ca. 40 kg per hytte om vinteren (Lahrmann, 2013a). For løsgående 
søer holdt indendørs har en undersøgelse vist, at en tildeling af 15 – 20 kg halm to dage før forventet faring 
øger redebygningsadfærden forud for forventet faring samt nedsætter redebygningsadfærden i timen efter 
fødslen af den første gris (Westin et al., Submitted-b). Yun et al. (2013) konkluderede i deres studie at til-
stedeværelsen af rigelige mængder af redemateriale (to spandfulde savsmuld, en iturevet avis, tre spand-
fulde snittet halm, syv grene og tre stykker 50 cm langt sisalreb) (sammenlignet med en spandfuld sav-
smuld) fører til en stigende koncentration af oxytocin i blodet og forfatterne foreslår, at denne øgede oxy-
tocinkoncentration er forbundet med en øget forekomst af maternel adfærd (vurderet ud fra frekvensen af 
”at soen lægger sig” og vha. en ”forsigtighedsscore” (fx puf og skrab, trynekontakt/snif, ingen grise i farezo-
nen (under soen)), flere succesfulde diegivninger i den tidlige laktationsperiode og en bedre tilvækst. 
 
Foruden sine positive virkninger på grisenes overlevelse pp er der også fundet indikationer på en stærk 
relation mellem redebygningsadfærd forud for faring og faringslængden, med nedsat faringslængde ved 
øget redebygningsaktivitet (uafhængig af mængden af tildelt halm). Således fandt Westin et al. (Submitted-
a), at antallet af dødfødte grise var reduceret med 27 % blandt søer, som udviste redebygningsadfærd og 
som blev tildelt 15 – 20 kg halm. Den højere mængde af tildelt halm (15 – 20 kg) var også forbundet med en 
signifikant nedsat andel af grise, der døde af sult (24 % vs. 45 %) men også en øget andel af ihjellagte grise 
(34 % af de grise der døde inden fravænning) sammenlignet med andelen af ihjellagte grise blandt søer 
tildelt 0,5 – 1 kg halm (+ 2 kg redebygningsmateriale lige op til faring) (23 % af det totale antal grise der 
døde inden fravænning) (Westin et al., Submitted-a). Det er muligt, at de store mængder halm og ujævn-
hederne i underlaget (som opstår som følge af soens redebygning) gør det sværere for særligt de små og 
svagtfødte grise at bevæge sig rundt, hvorfor flere grise fanges under soen. En typisk praksis i udendørs 
svinebesætninger er derfor at udjævne halmen forud for faring og eventuelt også i dagene efter faring 
(Moustsen, 2003; Lahrmann, 2013a). En konsekvens af denne praksis kan dog være, at søernes adfærd på-
virkes, idet fjernelsen af reden nedsætter soens feedback fra reden og derved motiverer søerne til at fort-
sætte/genoptage redebygningen og/eller ændrer søernes opmærksomhed overfor grisene (Pedersen et al., 
2003). Er søerne aktive med redebygning under faring eller i timerne efter vil denne aktivitet nemt kunne 
udgøre en risiko for klemninger af nyfødte grise og hindre etablering af en god diegivning, som kræver at 
soen ligger stille med yveret præsenteret mest muligt. Hvorvidt udjævning af halmmåtten er forbundet 
med en nedsat eller øget pattegrisedødelighed sammenlignet med en ”soskabt rede” mangler endnu at 
blive undersøgt.  
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Westin et al. (2014) viste desuden, at tildeling af 15 -20 kg halm to dage før forventet faring reducerer ud-
viklingen af hudafskrabninger og såletrykninger. Grundet underlaget i udeproduktionen (jord) forventes 
hudafskrabninger og såletrykninger ikke at udgøre et problem i hytter med utilstrækkelig strøelse. Derimod 
kunne forfrysninger forventes at være et problem i vintermånederne. Forsøgsstierne i studiet af Westin et 
al. (2014) havde et areal på 6.0 – 6.4 m2 mens en typisk udendørs farehytte (A-hytten) har et bundareal på 
4 m2, og da der om vinteren typisk tildeles op mod 40 kg halm i udeproduktionen, kan bundmåtten her 
forventes at være tilstrækkelig til at forhindre, at grisene kommer i direkte kontakt med jorden. Dette er 
dog ikke systematisk undersøgt. 
 
Holdes ovenfor nævnte resultater fra indeproduktionen op mod den mængde halm, der tildeles i praksis i 
udeproduktionen, må mængder af 20 – 40 kg halm antages at være tilstrækkelig til at have de ovenfor be-
skrevne effekter på søernes adfærd (øget redebygning i dagene op til faring og nedsat redebygning under 
og lige efter faring). Mængden og typen af tildelt redemateriale i udeproduktionen er derfor, sandsynligvis, 
ikke relevant mht. søernes motivationelle behov for redemateriale, men mere relevant mht. om halmen 
udgør et tilstrækkeligt isoleringsmateriale om vinteren. 
 
3.1.4 Soens alder  
Flere forsøg har vist, at pattegrisedødeligheden i udeproduktionen er højere blandt kuld af førstelægssøer 
(Berger et al., 1997; Wülbers-Mindermann et al., 2002; KilBride et al., 2012), og Wülbers-Mindermann et al. 
(2002) viste, at risikoen for at en pattegris dør er 2,3 gange højere for førstelægssøer. Herudover fandt 
Wülbers-Mindermann et al. (2002), at førstelægssøerne havde en kortere faringslængde, fik færre grise per 
kuld og at grisene havde en lavere tilvækst sammenlignet med kuld af andenlægssøer. Efter soen har fået 
sit tredje kuld grise stiger pattegrisedødeligheden igen (Berger et al., 1997).  
 
Grundet ovenstående må det anses som fordelagtig for producenterne at undgå en stor andel førstelægs-
søer i deres besætninger. På trods af dette blev der i en undersøgelse fra Kroatien fundet en højere ud-
skiftning af søer i udebesætninger sammenlignet med udskiftningen af søer i indendørs systemer (udsættes 
ved 3,01 vs 4,52 paritet, respektivt P<0.01) (Akos and Bilkei, 2004). Der findes ikke en tilsvarende opgørelse 
for danske udendørs svineproducenter, men et groft estimat baseret på E-kontroldata fra otte udeprodu-
center er at udskiftningen af førstelægssøer ligger på 17 – 34 % (personlig kommunikation Tove Serup).  
 
En erfaring af Lahrmann (2013a) viste, at udskiftningsprocenten i fire frilands/økobesætninger lå mellem 21 
og 33 %. En stor del af søerne blev udsat tidligere end det, der ses i indeproduktionen. Argumenterne for at 
undgå ældre søer i de fire besætninger var den øgede kuldstørrelse (som er sværere at håndtere på friland) 
og højere andel af ihjellagte grise som ses blandt ældre søer. De primære udsætterårsager i de fire besæt-
ninger var søernes alder/størrelse, temperament og kuldegenskaber (inkl. moderegenskaber). I undersøgel-
sen fra Kroatien var benproblemer og manglende brunst de primære udsætterårsager (Akos and Bilkei, 
2004). 
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3.1.5 Soens fysik (huld og ernæring) 
 Der er fundet indikationer på, at mængden af kropsreserver 
indvirker på udesøers adfærd (Wallenbeck et al., 2008). 
Wallenbeck et al. (2008) viste at søer, der lå meget på dag fire 
pp typisk var lettere to uger pp og ved fravænning, og at de 
søer der afbrød mange diegivninger på dag fire pp havde en 
tendens til at være federe to uger pp. Derimod var de søer, 
som var tungest ved fravænning, mere tilbøjelige til at have 
længere diegivninger seks uger pp (Figur 3 Grise der forsøger 
stimulere so til at die foto Janne Hansen). På baggrund af disse 
resultater foreslår forfatterne at søer, der anvender mange 
energireserver i den tidligere laktation har lavere motivation 
for at give mælk i den sene laktation og omvendt. Således var 
fravænningsprocessen også mere fremskreden for tynde søer i 
den sene laktation end for fede søer. Søer der er tyndere to 
uger pp og ved fravænning må derfor anses for at være ”de 

bedre” søer, idet det er disse søer, der giver mest mælk og har de bedste diegivningsegenskaber i den kriti-
ske periode, som er i ugen efter faring. At disse søer er mindre villige til at give mælk i den sene diegiv-
ningsperiode anses ikke for problematisk, da fravænningsprocessen her er igangsat og grisene oftest har 
adgang til foder. Det er desuden en fordel at den ”naturlige” fravænningsproces er påbegyndt, da dette må 
antages at lette den senere adskillelse af so og grise under den ”kunstige” fravænning. 
 
I overensstemmelse med studiet af Wallenbeck et al. (2008) viste Wülbers-Mindermann et al. (2002), at en 
forøgelse på 10 kg af soens kropsvægt forud for faring forøgede risikoen for tidlig pattegrisedødelighed 
med omtrent 12 %, mens risikoen for sen pattegrisedødelighed steg med ca. 8 %. Studier lavet på løsgåen-
de søer holdt indendørs indikerer også at søer med den laveste pattegrisedødelighed er dem, som har et 
øget vægttab i ugen efter faring (Valros et al., 2003). En undersøgelse af betydningen af soens huld for 
hendes diegivningsegenskaber og pattegrisenes overlevelse er ikke lavet for udesøer holdt under danske 
forhold, men viden herom kunne være fordelagtig.  
 
3.2 Pattegrisene 
3.2.1 Pattegrisenes adfærd 
Grisenes adfærd har en indflydelse på disses overlevelse og der er dokumentation for at deres adfærd, i 
form af synkroniseret hvile/aktivitet indenfor kuldet, sikrer overlevelsen ved, at soen bedre kan orientere 
sig om, hvor grisene er inden hun lægger sig (Vieuille et al., 2003). Klemmes en gris under soen vil den des-
uden udstøde højfrekvente skrig, som motiverer soen til at rejse sig (Vieuille et al., 2003). For at grisene 
udviser denne adfærd er det nødvendigt, at dyrene er tilstrækkeligt levedygtige, idet grisene vil skulle bru-
ge ressourcer, i form af energi, på at udvise adfærden. Det må derfor formodes, at de mindre grise, som er 

 
Figur 3 
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de mindre levedygtige, vil være i større risiko for ihjellægning. Et igangværende studie i regi af 
GUDP/ICROFS projektet VIPiglets ved AU forventes at af- eller bekræfte denne antagelse. 
 
3.2.2 Pattegrisenes alder og fysik  
Som nævnt tidligere findes den højeste pattegrisedødelighed de første dage efter faring (Edwards et al., 
1994; Lauritsen, 2000; KilBride et al., 2012; Sørensen and Pedersen, 2013), idet op mod 90 % af den samle-
de mængde døde grise, dør indenfor den først leveuge (Lauritsen, 2000; KilBride et al., 2012; Sørensen and 
Pedersen, 2013). For indebesætninger gælder også, at størstedelen af grisene dør de første dage efter fa-
ring (Marchant et al., 2000). Den højere dødelighed ses for grise med lav fødselsvægt og lav rektaltempera-
tur 24 t efter fødsel (Panzardi et al., 2013). Grisenes placering i fødselsrækkefølgen og varigheden af fa-
ringsintervallet imellem grisene påvirker også disses dødelighed med øget dødelighed for grise født sent i 
fødselsrækkefølgen og efter lange faringsintervaller (Pedersen et al., 2011; Panzardi et al., 2013). For grise 
holdt ude er også fundet en højere dødelighed blandt grise med lav fødselsvægt og lav rektaltemperatur en 
time efter fødsel (Baxter et al., 2009) og som for konventionelle svineproducenter er i udebesætningerne 
også set en trend mod flere grise med lav fødselsvægt i takt med den øgede kuldstørrelse. 
 

4. Faringsforløb og management omkring faring 
Grundet den stigende kuldstørrelse er søernes faringsforløb blevet forlænget og en undersøgelse har vist, 
at faringslængden i tre konventionelle besætninger lå på 6,1 – 8,1 timer (totalfødte omtrent 16 – 17 grise 
per kuld), faringsintervallet imellem grisene var i gennemsnit på 23 – 29 minutter (Thorup et al., 2009). 
Thorup et al. (2009) fandt desuden, at de gennemsnitlige intervaller imellem faringerne var længere for de 
første fire - fem grise i kuldet (ex finder de 40 min imellem gris et og to), hvorefter intervallerne blev korte-
re for igen at stige efter gris nummer 14.  
 
I lighed med den konventionelle produktion (Pedersen et al., 2011; Panzardi et al., 2013) vil et forlænget 
faringsforløb i udendørsproduktionen kunne udgøre en risikofaktor for pattegrisedødeligheden, da lange 
fødselsintervaller er forbundet med en forhøjet andel dødfødte pattegrise for grise holdt på friland (Baxter 
et al., 2009). Ydermere er lange faringer forbundet med en øget forekomst af søer med feber og reduceret 
appetit (kommerciel besætning i Thailand) (Tummaruk and Sang-Gassanee, 2013) og disse to mål er ofte 
koblet til farefeber. Wallenbeck et al. (2009) nævner at faringsproblemer forekommer i økologiske besæt-
ninger med en andel på omkring 9 % af faringerne, uden dog at fremlægge dokumentation herfor. I de fire 
frilands/økologiske besætninger, der indgik i erfaringsindsamlingen af Lahrmann (2013a), fandtes proble-
mer med farefeber, særligt i de varme måneder. Der er dog ingen indikation på, om farefeber er relateret 
til forlængede faringer på friland. I indendørsproduktionen har man indført tiltag, som skal sikre hjælp til 
søer med forlængede faringer, men da udendørs søer farer i hytter kan det være problematisk at overvåge 
faringerne og at yde den fornødne faringshjælp. Ydermere har en sammenligning af udendørsproducenter 
med højt og lavt niveau af pattegrisedødelighed vist, at signifikant flere af producenterne med en højere 
pattegrisedødelighed ydede faringshjælp og overvågede faringerne (Berger et al., 1997). Om denne stigning 
i pattegrisedødelighed skyldtes, at producenterne forsøgte at implementere faringshjælp fordi de havde 
problemer i forvejen eller om det var selve faringshjælpen, der forårsagede en øget pattegrisedødelighed 
vides ikke, og relationen mellem faringshjælp og pattegrisedødeligheden i udeproduktionen er endnu ikke 
afklaret. Fra indendørsproduktionen vides, at andelen af døde grise på dag nul kan reduceres ved imple-
mentering af faringshjælp og pleje af de svageste grise ved fødsel (Holyoake et al., 1995; White et al., 1996; 
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Christison et al., 1997; Cozler et al., 2002; Andersen et al., 2009; Vanderhaeghe et al., 2010). Undersøgelser 
har vist, at denne form for faringshjælp og pleje kan halvere den totale dødelighed både hos fikserede 
(White et al., 1996; Christison et al., 1997) og løsgående søer (Andersen et al., 2009), hvis det gennemføres 
systematisk. Ydermere er fundet at andelen af dødfødte grise udgør hhv. 15,6 % og 32,1 % af den totale 
dødelighed fra søer, hvor der hhv. bliver og ikke bliver ydet faringshjælp (White et al., 1996). Samlet set er 
der indikationer på, at etablering af rutinemæssig faringshjælp og pleje kan føre til én ekstra fravænnet gris 
per kuld (Holyoake et al., 1995; White et al., 1996). Er faringshjælpen ikke rutinemæssig indikerer en spør-
geskemaundersøgelse, at dette kan resultere i en højere andel af dødfødte grise (8,1 %) sammenlignet med 
besætninger, hvor man aldrig (6,5 %) eller systematisk (6,9 %) udfører faringshjælp (P<0,05).   
 
Implementeringen af faringshjælp som modtræk mod de forlængede faringsintervaller er vanskelig i ude-
produktionen både rent praktisk (fx vil hyttens design ofte udgøre et problem) og fordi det må formodes, at 
faringshjælpen kan stresse søerne og stress kan sætte faringen i stå (Lawrence et al., 1997). Der er dog in-
gen kontrollerede undersøgelser, som dokumenterer konsekvenserne ved implementeringen af farings-
hjælp i udeproduktionen.   
 
Fordi andelen af dødfødte er så høj i den danske udeproduktion, er det nødvendigt at få dokumenteret om 
de mange og lange fødselsintervaller også findes i denne produktionsform, samt om disse lange intervaller 
kan relateres til andelen af dødfødte grise, farefeber hos soen og døde efter fødsel. Hernæst skal balancen 
mellem faringshjælp og uforstyrrethed findes for at undersøge, om et sådan tiltag vil kunne afhjælpe den 
høje andel dødfødte grise i den udendørs svineproduktion. 
 
4.1 Kuldudjævning og ammesøer 
På trods af at der ikke er lavet undersøgelser af brugen af kuldudjævning i udeproduktionen er denne pro-
cedure jvf. en dansk erfaringsindsamling (Lahrmann, 2013a) en almindelig del af praksis, da den er absolut 
nødvendig for at sikre en høj overlevelse, når kuldstørrelsen overstiger det antal grise, som soen har funkti-
onelle patter til at die. Typisk kuldudjævnes på dag et-to efter faring og i nogle tilfælde også under selve 
faringen (Lahrmann, 2013a).  
 
Grundet udviklingen i kuldstørrelsen er der til stadighed større behov for etablering af opsamlings- og am-
mesøer i udebesætningerne, og en erfaring viser da også, at flere besætninger rutinemæssigt bruger både 
to-trins ammesøer og opsamlingssøer. De angiver dog at såkaldte mellemsøer, der modtager fem til ti dage 
gamle grise efter at have fravænnet egne grise, har vanskeligt ved at acceptere de nye grise (Lahrmann, 
2013a). Om omfanget af brug af ammesøer er ligeså udpræget i udeproduktionen som i indeproduktionen 
vides ikke. En beskrivelse af etableringen af ammesøer er angivet i faremarksmanualen (Andersen et al., 
2014). Benyttes der ikke amme- og/eller opsamlingssøer vil det resultere i, at overskydende grise ikke får 
adgang til en funktionsdygtig patte og derfor vil dø eller have en dårlig tilvækst.  
 

5 Hyttedesign og isolering 
Der er lavet flere undersøgelser af, hvordan forskellige hyttedesigns påvirker overlevelsen af pattegrise i 
udendørs svinebesætninger og man har vist, at et korrekt design kan øge produktionsresultaterne 
(McGlone and Hicks, 2000; Randolph et al., 2005; Lahrmann, 2013b). I studierne sammenlignes forskellige 
hyttetyper med hinanden. Men da der typisk er foretaget en overordnet sammenligning af hele hytter og 
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ikke af specifikke principper ved hver enkelt hyttetype, giver studierne ikke et entydigt svar på, hvilke sepa-
rate egenskaber ved en hytte, som fører til en nedsat pattegrisedødelighed og via hvilke årsagssammen-
hænge. Det tyder dog på at de hytter, som forfatterne klassificerer som de bedste, ofte er de større hytter 
(Berger et al., 1997; McGlone and Hicks, 2000; Honeyman and Roush, 2002; Lahrmann, 2013b). På bag-
grund af to af studierne indikeres desuden, at det er en fordel med et pattegriseskjul enten i form af et 
decideret skjul (Lahrmann, 2013b) eller skråvægge, der tillader grisene adgang til et beskyttet område 
(Honeyman and Roush, 2002). Der er dog ikke lavet specifikke undersøgelser af tilstedeværelsen eller ud-
formningen af et givent pattegriseskjul, så effekten af skjulet er konfunderet med andre forhold ved hytten 
som fx hyttens størrelse. Desuden er der ikke lavet studier af, hvordan disse forhold påvirker søernes læg-
ge-sig adfærd og andelen af risiko-situationer. Ydermere tillod man i sidstnævnte studie en gruppe søer selv 
at vælge imellem flere typer af farehytter, hvorfor der er en risiko for, at de stærkeste søer (som formo-
dentlig også var de bedste) foretrak bestemte hyttetyper og de svageste søer (der også kan have været de 
dårligste) endte i andre hyttetyper end de stærke søer. Det kan derfor være, at det egentlig ikke var hyttens 
design, der forårsagede en reduceret pattegrisedødelighed i bestemte hyttetyper men, at det var søerne i 
disse hyttetyper, der påvirkede produktionsresultaterne. Herudover var forsøget baseret på relativt få kuld 
(data indsamlet over 3 – 4 år, median 43 kuld per hyttetype (fem typer), fra 19 – 74 kuld).  

 
Studier af grise holdt både på friland og indendørs 
har vist, at hypotermi er medvirkende til at øge 
dødeligheden blandt pattegrise (Baxter et al., 2009; 
Pedersen et al., 2011) og at denne tilstand tillige 
påvirker grisenes tilvækst (Pedersen et al. Submit-
ted). Idet udendørs holdte pattegrise ikke har ad-
gang til en opvarmet pattegrisehule og disse grise 
er mere udsatte for variation i temperaturen over 
året, har man forsøgt at mindske kuldebelastningen 
af grisene ved at tildele store mængder halm (40 kg 
per hytte Lahrmann (2013a)), montering af vinters-
trimler (Figur 4 Hytte med påmonteret vinterstrim-

ler foto Janne Hansen) og at isolere farehytterne. At isolere farehytten formodes også at nedsætte varme-
belastningen af søerne i de varme sommermåneder, hvilket er fordelagtigt, idet søer ikke har mulighed for 
at termoregulere i hytterne og derfor let udsættes for 
varmebelastning, hvis vejret er varmt i de dage, hvor de 
opholder sig i reden/hytten. For søer holdt indendørs 
har man vist, at hypertermi stresser søerne samt redu-
cerer deres foderoptag og mælkeproduktion (Mullan et 
al., 1992; Prunier et al., 1997; Quiniou and Noblet, 
1999). Tidligere er lavet forsøg med indesøer, hvor søer 
er holdt ved temperaturer på op til 28 °C. I udeprodukti-
onen kan der blive væsentlig varmere inde i farehytter-
ne, hvor der er målt over 45 °C (i uisolerede hytter). I et 
studie af Malmkvist et al. (2012) undersøgtes, hvilken 
påvirkning gulvvarme (i 12 eller 24 timer efter farring) 

 
Figur 5 

 
Figur 4 
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ved tre forskellige  
 rumtemperaturer (15 °C, 20 °C, 25 °C) havde på søer under faring og diegivning. Resultaterne tydede på, at 
en rumtemperatur på 25 °C ikke havde nogen negativ indvirkning på søernes produktion. Forfatterne fore-
slår, at fordi søerne var løsgående havde de mulighed for at termoregulere ved at lægge sig på det kølige 
spaltegulv. Hvorvidt udesøer er i stand til at termoregulere således deres mælkeydelse ikke påvirkes er 
uvist (Figur 5 viser A-hytte (set indefra), hvor ventilationslemmen er helt åben, foto Carsten Kjærulff Chri-
stensen). Det skal dog bemærkes at temperaturen i de varmeste sommermåneder bliver væsentlig højere 
end 25 °C både inde i og uden for farehytterne og at søerne typisk ikke har adgang til skygge på andre om-
råder af foldene end inde i farehytterne. 
 
5.1 Isolering af farehytten 
Et tiltag for at nedbringe temperaturen i farehytterne har været ved brug af isolering og der er lavet flere 
studier, hvor man har sammenlignet bl.a. temperatur og pattegrisedødelighed i isolerede og uisolerede 
farehytter (Edwards et al., 1995; Johnson and McGlone, 2003; Randolph et al., 2005). Et af disse viste en 
højere pattegrisedødelighed i uisolerede hytter sammenlignet med isolerede hytter (Randolph et al., 2005). 
En anden undersøgelse viste en dødelighed på 22 % i uisolerede hytter, mens den i isolerede hytter lå på 
20,4 %. Forskellen var ikke signifikant (Edwards et al., 1995). KilBride et al. (2014) fandt i et større observa-
tionelt studie også en højere dødelighed i uisolerede (15,1 %) sammenlignet med isolerede (12,8 %) hytter 
(P<0,05). Desuden viste studierne af Edwards et al. (1995) og Randolph et al. (2005) en mindre temperatur-
variation i de isolerede farehytter end i uisolerede hytter. I undersøgelsen af Randolph, fandt forfatterne en 
højere gennemsnitlig temperatur i hytten om vinteren i den isolerede hytte sammenlignet med den u-
isolerede hytte. Studiet viste desuden, at sommertemperaturen i uisolerede hytter var meget højere end 
den, der sås i isolerede hytter; og mens der i de isolerede hytter kun var en moderat temperaturstigning 
om sommeren, så oversteg temperaturen i uisolerede hytter 25 °C i gennemsnit fem timer dagligt og der 
måltes i nogle tilfælde temperaturer over 45 °C (forsøg udført i det sydlige England). 
 
Det er muligt, at det ikke kun er soen, som påvirkes af de varme temperaturer. Et studie har fundet, at grise 
holdt i engelske A-hytter under varme temperaturer (i snit 25,9 °C) hovedsagelig lå i et bestemt område af 
hytten (ved bagvæggen lige overfor døråbningen), hvilket forfatterne forslår, kunne være fordi grisene søg-
te at afkøle sig via konvektion (Johnson et al., 2009).  
Wülbers-Mindermann et al. (2002) fandt en højere vækstrate hos grise holdt udendørs i de kolde årstider 
sammenlignet med, når de holdes ude i de varme måneder. Dette kunne indikere at soens mælkeprodukti-
on er nedsat om sommeren og derfor tyde på at søerne varmebelastes. I overensstemmelse hermed viste 
studiet af Randolph et al. (2005) en stærk tendens til en øget pattegrisedødelighed om sommeren 
(P=0,057). Det tyder derfor på, at varmebelastning påvirker pattegrisenes overlevelse, enten via varmebe-
lastning af soen eller direkte ved at ændre på dennes liggemønster/opholdszone. Der mangler dog kontrol-
lerede forsøg af, hvordan varmebelastningen påvirker so (om det fx øger forekomsten af risikoadfærd 
og/eller gør, at soen oftere forlader hytten) og grise. Ydermere, da søer holdt på faremarken typisk ikke har 
adgang til skygge andre steder end i farehytten, bør også undersøges, hvordan temperaturen i hytten kan 
nedbringes eller hvordan varmebelastningen af søerne ellers kan afhjælpes.  
 
Kulde synes også at være en væsentlig risikofaktor for pattegrisedødelighed på friland. Berger et al. (1997) 
har fundet øget pattegrisedødelighed om vinteren og Edwards et al. (1995) fandt en ikke-signifikant stig-
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ning i dødeligheden på 0,5 – 1 % om vinteren. Også Lahrmann (2013a) nævner at dødeligheden i fire ad-
spurgte danske frilands/økobesætninger var højest i vintermånederne til trods for at hytterne i de adspurg-
te besætninger var isolerede. Randolph et al. (2005) fandt dog at pattegrisedødeligheden om vinteren var 
reduceret i isolerede hytter sammenlignet med uisolerede hytter.  
Som det fremgår af ovenstående er der indikationer på, at forhold omkring hytten relateret til de klimatiske 
forhold er væsentlige for pattegrisenes overlevelse. Der mangler dog bedre dokumentation for sammen-
hængen mellem klimaet i hytterne og pattegrisenes overlevelse samt kontrollerede undersøgelser af effek-
ten af metoder til at sikre et bedre klima i hytterne (både om sommeren og vinteren) på pattegriseoverle-
velsen og -tilvæksten. Det er derfor relevant at afklare, om so og grise kuldebelastes om vinteren og var-
mebelastes som sommeren og hvorledes hytterne skal isoleres eller hvilke tiltag der er nødvendige for at 
modvirke den negative effekt af både høje og lave omgivende temperaturer på pattegrisenes overlevelse.   
Desuden er der enkelte indikationer på at størrelsen af hytten og/eller placering af et pattegriseskjul eller 
andre anordninger i hytterne, der kan sikre mod klemninger af grisene kan have gavnlige virkninger på pat-
tegriseoverlevelsen, men effekten er ikke veldokumenteret. 
 
5.2 Strøelse 
Halm er billigt at erhverve i Danmark og er blandt andet derfor det foretrukne strøelsesmateriale i uden-
dørs svineproduktion. På trods af at halm er allestedsnærværende som bundmateriale i farehytter og at en 
velegnet halmmåtte er afgørende for pattegrisenes overlevelse, findes kun meget lidt viden om, hvilken 
type og mængde af halm der bør anvendes i udeproduktionen. En undersøgelse af Berger et al. (1997) indi-
kerer, at der skal tildeles minimum 22 kg halm for, at halmtildelingen nedbringer pattegrisedødeligheden. 
Erfaringer fra praksis er, at mængden af tildelt halm varierer over året. Således tildeles ca. 20 kg halm per 
hytter om sommeren, mens forbruget stiger til ca. 40 kg per hytte om vinteren (Lahrmann, 2013a). Idet 
forskellige typer af halm har forskellig sugeevne, vil halmsorten påvirke klimaet i hytten. Moustsen (2003) 
undersøgte i en afprøvning effekten af tre forskellige bundmaterialer i farehytter hhv. tildeling af: Byghalm, 
rapshalm eller hvedehalm før faring. I den ene af de to afprøvningsbesætninger blev fundet en signifikant 
reduktion af den totale pattegrisedødelighed ved tildeling af hvedehalm frem for de andre to halmtyper.  
 
5.3 Trinbræt eller forgård 
I praksis ønsker man at holde grisene inde i farehytterne de første dage efter faring for at mindske pattegri-
sedødeligheden (fx risikoen for at grisene fryser ihjel eller bliver taget af rovdyr). Til dette formål anvendes 
enten trinbræt eller forgård. Trinbrættet/forgården placeres foran hytten omkring faring og fjernes igen 10 
– 14 dage pp (Lahrmann, 2013a; Andersen et al., 2014). Der er ikke lavet undersøgelser af om trinbræt eller 
forgård er bedst mht. at holde grisene inde og reducere pattegrisedødeligheden og heller ingen sammen-
ligninger af dødeligheden ved trinbræt/forgård sammenlignet med intet trinbræt/ingen forgård. I et ameri-
kansk studie har man sammenlignet tre forskellige forgårdsdesigns, dog minder ingen af disse om de de-
signs, der anvendes i Danmark. Forfatterne konkluderer at designet af forgården ikke havde en større effekt 
på søerne og grisenes ydelse (Johnson and McGlone, 2003). I de danske besætninger foretrækkes forgår-
den ofte over trinbrættet, da erfaringerne er, at pattegrisene holdt i hytter med forgårde vælger at gøde i 
forgården i stedet for inde i hytten (Andersen et al., 2014).  En relativ simpel undersøgelse ville kunne afkla-
re, om der er en sammenhæng mellem pattegrisedødeligheden og brugen af hhv. trinbræt eller forgård.  
 



Side 16 af 21 
 

6 Foldforhold   
Ud over hyttens design er der faktorer ved folden, som også indvirker på varme- og kuldebelastningen af 
søer og grise (Berger et al., 1997; Kongsted and Larsen, 1999). Således anbefales det, at hytterne placeres 
på et jævnt terræn, for at undgå lufthuller mellem jorden og hyttevæggen, hvor regnvand og træk kan 
trænge ind. Desuden anbefales det at orientere hytten mod nordøst om sommeren og mod sydøst om vin-
teren for at mindske risikoen for blæst og slagregn ind i hytten (Andersen et al., 2014). 
Kongsted and Larsen (1999) fandt en negativ sammenhæng mellem græsdække og pattegrisedødelighed og 
Berger et al. (1997) fandt, at søer med en høj pattegrisedødelighed (>33 %) ofte var dem, der blev holdt på 
folde med et ringe græsdække. Forfatterne foreslår, at årsagen til den højere dødelighed ved et ringe 
græsdække er, at søerne i disse folde slæber mudder med ind i hytterne, hvilket øger luftfugtigheden i hyt-
ten og fører til våd strøelse (Berger et al., 1997; Kongsted and Larsen, 1999).  
For at give søerne mulighed for afkøling i de varme måneder, har man indført ved lov, at søer holdt uden-
dørs skal have adgang til et sølehul (Figur 6 foto Janne Hansen), når den gennemsnitlige dagstemperatur 
overstiger 15 °C (målt i skyggen). Flere besætninger har udtrykt usikkerhed vedr. etableringen af sølehuller 
med decideret stillestående vand pga. risikoen for en forhøjet bakterieforekomst. I praksis forsøger man 
derfor at sikre, at sølehullerne jævnligt tørrer ud og holdningen  blandt producenterne , er at permanent 
vand i sølehullerne giver problemer med farefeber (Lahrmann, 2013a). Farefeber er også er problem der 
forekommer på friland (Akos and Bilkei, 2004; Grønborg et al., 2012). Der mangler dog systematiske under-
søgelser af forekomsten af farefeber hos udesøer i Danmark og dennes betydning for pattegriseoverlevel-
sen. Det er desuden ikke undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vedligeholdelsen af sølehuller og 
forekomsten af farefeber. Fra indendørsproduktionen ved man at forekomsten af farefeber er meget varia-
bel over tid og at den kan varierer fra 0 – 100 % imellem besætninger (Det Veterinære Sundhedsråd, 2006). 

Symptomerne på farefeber er nedsat eller ophørt mæl-
keydelse, feber, nedstemthed, ophørt ædelyst, yverbe-
tændelse, børbetændelse (Det Veterinære 
Sundhedsråd, 2006; Thorup, 2010). Farefeber er for-
bundet med en øget pattegrisedødelighed og en reduce-
ret tilvækst igennem diegivningsperioden grundet fare-
feberens negative virkning på mælkeproduktionen. 
Denne negative påvirkning fører til en nedsat mælkefor-
syning til grisene samt kan påvirke grisenes indtag af 
antistoffer gennem råmælken (Thorup, 2010). 
 
 

Som nævnt ovenfor er der flere indikationer på, at farefeber også udgør et problem i udeproduktionen. 
Konsekvenserne af farefeber kan tænkes at være højere ude (sammenlignet med inde) fordi man her har 
sværere ved at diagnosticere problemet, når søerne opholder sig i hytterne. En automatiseret overvåg-
ning/diagnostik af sygdommen kunne derfor være gavnlig, men findes hverken i konventionel eller frilands-
produktion i dag, men kunne udvikles. 
 

 
Figur 6 
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7 Rovdyr 
 Det er meget varierende imellem besæt-
ninger, i hvor stor en grad rovdyr bidrager 
til pattegrisedødeligheden (Kongsted and 
Larsen, 1999) og hvilke typer af rovdyr der 
udgør et problem. Kongsted and Larsen 
(1999) fandt, i deres undersøgelse, at i tre 
besætninger at hhv. 0 %, 6 % og 35 % ud af 
det total antal døde grise var blevet dræbt 
af ræve eller andre rovdyr. I en anden un-
dersøgelse angives at 1-2 % af grisene blev 
taget af ræven(Lauritsen, 2000). Tiltag for 
at nedbringe dødeligheden forårsaget af 
ræve er bl.a. etablering og rutinemæssig 
kontrol (inkl. vedligeholdelse) af omfangshegn, nedskydning af ræve og evt. hold af hunde i faremarken 
(Lahrmann, 2013a; Andersen et al., 2014). Fugle såsom fx ravne og krager kan også udgøre et problem, idet 
de tager nyfødte pattegrise. Edwards et al. (1994) viste i UK, at 6 % af de døde pattegrise viste tegn på ska-
der påført af fugle. I hvor stort et omfang skaderne var påført efter grisenes død er ikke angivet. Forfatter-
ne rapporterer dog, at de observerede angreb på levende grise, og erfaringer fra praksis er, at nogle fugle 
kan tage nyfødte pattegrise (Lahrmann, 2013a; Andersen et al., 2014) (Figur 7 viser fugle i faremarken foto 
Janne Hansen). Tiltag til at hindre angreb fra fugle er bl.a. brug af skræmmekanoner, ”udstilling” af døde 
fugle (fx ophængt i benene på høje pæle i faremarken eller anbragt på tagene af farehytter) samt nedskyd-
ning (Lahrmann, 2013a; Andersen et al., 2014). Effektiviteten af disse virkemidler er ikke undersøgt. 
 

Konklusion  
• Den eksisterende viden tyder på, at søer der er tyndere ved fravænning giver mest mælk og har de 

bedste diegivningsegenskaber i ugen efter faring. 
• Der er indikationer på, at problematiske faringer også eksisterer i udeproduktionen. En mulig afhjælp-

ning af problemet er implementering  af faringsovervågning og –hjælp, men metode og  virkning er ikke 
undersøgt. 

• Ved det nuværende genetiske materiale, som giver høj kuldstørrelse, er brug af kuldudjævning, amme- 
og opsamlingssøer i den udendørs svineproduktion nødvendig for at sikre høj pattegrise-overlevelse. 

• Flere forsøg indikerer, at en større hytte vil have en positiv indflydelse på pattegrisenes overlevelse. 
Dette kan bl.a. være fordi en passende størrelse tillader soen at vise påpasselighed når hun lægger sig. 

• Temperaturen i farehytterne bliver meget høj om sommeren, hvilket kan føre til varmestress blandt 
søerne, farefeber og munde ud i en øget pattegrisedødelighed. Indtil nu er tiltag for at modvirke høje 
temperaturer,  isolering af hytterne samt adgang til sølebad. Yderligere tiltag bør etableres. 

• Der er indikationer på en øget pattegrisedødelighed om vinteren. Tiltag for at modvirke kuldestress 
blandt pattegrisene er: Isolering af farehytterne, montering af vinterstrimler og tildeling af store 
mængder halm. I hvor stort et omfang disse tiltag er tilstrækkelig til, at modvirke en øget pattegrisedø-
delighed i vintermånederne er endnu uafklaret.  

 
Figur 7 



Side 18 af 21 
 

• Der mangler systematiske undersøgelser af forekomsten af farefeber blandt de danske udesøer og 
dennes betydning for pattegriseoverlevelsen.  
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