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Syge dyr, Opstaldning, 
transportegnethed og transport

Stig Jessen

• Dyrlæge 1991

• 1991 -2003 Praktiserende dyrlæge

• 2003-2006 Embedsdyrlæge Fødevareregion Viborg

• 2006 – 2009 Dyrevelfærdsrejseholdet 

• 2009- Veterinærrejseholdet
– Dyrevelfærd i besætninger

– Transport af dyr

– Egenkontrol med dyrevelfærd

– Information og kurser

– Faglig koordinator for dyrevelfærd



Indhold:

• Behandling og tilsyn med syge dyr 

• Sygestier til grise

• Transportegnethed

• Transport af syge dyr

Veterinærrejseholdets kontroller med fokus på
syge dyr 

• Håndtering af syge og tilskadekomne køer (2010)

• Syge dyr i minkbesætninger (2009, 2010, 2011 og 2012

• Syge dyr i slagtesvinebesætninger (2011 og 2012)

• Syge dyr i økologiske kvægbesætninger (2012)

• Besætninger der handler med heste (2012)



Behandling eller aflivning?
Dyrlæge tilkald ?

Isolation ?

Let adgang til vand og foder

Slagtning/transportegnet ?

Øget opsyn!

Kan den helbredes?

Den besætningsansvarlige:

• Har det overordnede ansvar

• Beskytte dyr bedst muligt mod lidelse og smerte

• Opstalde/passe dyr i henhold til deres behov

• Konsultere dyrlæger

• Følge dyrlægens anvisninger

• Aflive dyr, der ikke kan helbredes

• Sikre at ansatte følger reglerne

• 1 årligt dyrlæge besøg i erhvervsmæssigt dyrehold

• Tage dyrevelfærdsmæssige problemstillinger op med sin 
dyrlæge

• Give adgang for kontrolmyndigheder



Hvilke problemer har vi konstateret:

• Syge dyr findes ikke altid ved det daglige tilsyn

• Syge dyr opstaldes ikke i egnede sygestier/sygebokse 

• Dyrlægen konsulteres ofte ikke i behandlingen af de syge 
dyr

• Behandling af syge dyr følges ikke op når dyret ikke 
kommer sig

• Dyr med alvorlige smertevoldende lidelser aflives ikke 
rettidigt

Ko med bækkenbrud efter udskridning i sygeboks.
Ikke behandlet, ikke tilset af en dyrlæge



Ko med klovbetændelse der ikke er behandlet, men sat i en ’’pensionsafdeling’’

Alvorlige skader hos mink som ikke var 
behandlet tilfredsstillende og aflivet rettidigt



5 ud af 7 mink fra samme farm , ingen af disse var behandlet.



Springhalt gris med kronisk ledbetændelse, ikke behandlet eller 
opstaldet i sygesti

Springhalt gris med kronisk ledbetændelse. Ikke sat i syge sti.



Sygesti til grise!

Blødt underlag

Varmekilde

Rigelig plads

Mulighed for afkølingFoder og vand

Sygesti år 2012! Desværre.



Intet blødt leje.

Intet blødt leje.

Hård gummi måtte og ingen varmekilde

Sygesti uden blødt underlag med flere halte grise



Sådan kan grise også holdes 

Transport af dyr.



Vurdering af egnethed til transport

Lovgivning

• Dyreværnsloven

• Transportforordningen (EU)

• Transportbekendtgørelsen 
(DK)

• Udtalelser fra Det veterinære 
Sundhedsråd

Transportegnethed
Transportforordningen

• Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under 
sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig 
lidelse

Vurdering af transportegnethed helt frem til dyrenes endelige 
bestemmelsessted

• Transport, omlæsning og sammenblanding med andre dyr er fysisk 
krævende og psykisk stressende for dyrene

• Dyrene skal være egnet til den planlagte transport

• Svage dyr skal beskyttes bedst muligt under transporten



Transportegnethed jævnfør 
Transportforordningen

Ingen dyr må transporteres medmindre de er egnede til den påtænkte 
transport

Ikke transportegnet: 

Prolapser 

Syge dyr

Sår

Halte dyr med smerter 

Nyfødte/nykælvede 

m.m.

Prolaps

Nyfødte dyr  ikke helet navle

Svækket dyr

Magre dyr



Dyrets almen  
tilstand?

Vurdering af 
transportegnethed

Transportens længde

Kan dyret slagtes?

Syge transport?

Isolation /adskillelse

smertelidelser

Øget plads

Rigelig strøelse

Dyrlægeerklæring

Ingen omlæsninger

Adgang under transporten

Gris med brækket tryne ved læsning. Aflivet!



Afmagret so ikke egnet til transport

Mager ko i for smal boks. Trykskader på begge hoftehjørner. 



Tyr fikseret i gitter 

Høne uden fjer ikke egnet til transport i uisoleret køretøj



Syge transport til dyreklinik!

• Dyrlæge tilsyn og godkendelse (dyreværnsmæssigt 
forsvarligt)

• Forebyggende smertelindring

• Så kort transport tid som muligt

• Modtagelse af dyret sikret

• Ekstra tykt lag strøelse

• Rigelig plads

• Evt. aflivning

Tak for opmærksomheden


