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Forord 
Jævnfør projektbeskrivelsen er forskningsprojektet ”Vurdering af dyrs transportegnethed” en del af 

Veterinærforlig II. Projektet løber, som det fremgår af samarbejdsaftalens bilag 2 (BH-2013-29), fra 2013-

2016 med det overordnede formål at etablere viden om transportegnethed hos produktionsdyr – 

fjerkræ, kvæg og svin – en viden, der skal fokusere på relevante problemstillinger i regi af 

Transportforordningen (EU, 1/2005). Projektet omhandler dyregrupper, som enten transporteres i stort 

antal eller anses for særligt udsatte i forbindelse med transportegnethed, og inddrager såvel yngre 

slagtedyr (slagtekyllinger) som udsætterdyr (malkekøer og slagtesøer). Ved transportegnethed forstås 

om et dyr (et individ eller i nogle tilfælde en gruppe af dyr) vurderes i stand til at gennemføre en given 

transport uden at lide overlast. I projektet søges faser i transporten, som er relevante i regi af 

Transportforordningen (f.eks. på- og aflæsning, selve kørslen og pauser deri), inddraget. Forskningen 

retter sig således mod egenskaber ved individer samt mod miljøforhold, der kan have indvirkning på alle 

dyr i en transport.  

 

Projektet, der gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet 

(KU), er opdelt i tre delprojekter, hvert med fokus på sin dyregruppe. I projektperioden har 

styregruppen for Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) fungeret som projektstyregruppe og løbende 

godkendt justeringer i delprojekternes indhold, omfang og delmål. Nedenstående afrapportering tager 

udgangspunkt heri, og ikke i de oprindelige formuleringer. I denne samlede rapport gennemgås hvert 

delprojekt for sig, inklusiv et kort baggrundsafsnit, gennemgang af formål, materialer og metoder, 

resultater, diskussion heraf samt konklusion.  

  

Fra projektgruppens side ønsker vi at takke de involverede besætninger, vognmænd og chauffører, 

samt projektets teknikere. Uden jer var disse unikke datasæt aldrig blevet indsamlet. Vi vil gerne takke 

alle medlemmer af forskningsprojektets interessentgruppe for sparring, gode råd, hjælp og 

kommentarer, især i projektets etableringsfase. I forbindelse med Delprojekt 1 takkes de involverede 

fjerkræslagterivirksomheder for åbenhed ved vores slagteribesøg og for hjælp til opklaring af 

uklarheder i datasættet fra KIK-databasen samt praktisk fortolkning af resultaterne. Lyngsøe Systems 

A/S takkes for udtræk af datasættet og ligeledes for hjælp til beskrivelse af de mange variable. Desuden 

vil vi gerne takke Jens Peter Christensen, KU, for faglig sparring under dataediteringsfasen. 

I såvel Delprojekt 2 som 3 er data indsamlet på Danish Crowns slagterier. Vi vil gerne takke Danish 

Crown for et konstruktivt samarbejde samt for at stille områder til rådighed på slagterierne, så dyrene 

kunne gennemgå kliniske undersøgelser efter transporten. Danish Crown takkes endvidere for at stille 

GPS-data til rådighed for Delprojekt 3 og Ejerservice for stor hjælp i forbindelse med planlægning og 

koordinering af de enkelte transportture. Endvidere vil vi gerne rette tak til Institutleder Klaus Lønne 

Ingvartsen, AU, for en afgørende indsats i forbindelse med projektets opstart. Sidst, men ikke mindst 

ønsker vi at takke Fødevarestyrelsens kontrollerende dyrlæger i henholdsvis Holsted og Skærbæk, 

Fødevarestyrelsens Kontor for Dyresundhed, samt Dyreforsøgstilsynet, for et godt og konstruktivt 

samarbejde omkring projektets gennemførsel og de nødvendige juridiske tilladelser hertil.   

 

Nærværende afrapportering til Fødevarestyrelsen er samlet af projektleder Mette S. Herskin på vegne 

af de involverede forskere og omfatter følgende tre kapitler: 1) Delprojekt 1: Transportegnethed hos 

slagtekyllinger; 2) Delprojekt 2: Transportegnethed hos malkekøer; og 3) Delprojekt 3: 

Transportegnethed hos slagtesøer. 
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Delprojekt 1: Transportegnethed hos slagtekyllinger 

 
Vibe Pedersen Lund, Liza Rosenbaum Nielsen, Matt Denwood, Nina Dam Otten og Björn Forkman 

 

Dansk resume 

Der transporteres årligt ca. 100 millioner slagtekyllinger til danske slagterier. På trods heraf har 

risikofaktorer for dødelighed i forbindelse med transport, ikke tidligere været undersøgt i Danmark. 

Formålene med Delprojekt 1 var derfor: 

1) at afdække risikofaktorer for høj forekomst af dødelighed (’% dead-on-arrival’, DOA) 

hos konventionelt opdrættede slagtekyllingeflokke transporteret til danske slagterier 

  

2) at undersøge, hvorvidt registerdata kan bruges til at forudsige høj DOA-% før 

transporten, for derved at muliggøre forebyggende tiltag.  

Et datasæt dækkende mere end 95 % af alle kyllinger slagtet i Danmark i perioden fra 1. januar 2011 til 31. 

december 2014 blev rekvireret fra Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK)-databasen involverende  

data fra rugerier, opdrætsperiode, fangerhold, transportører, slagteripersonale og veterinærkontrol. 

Klimadata blev rekvireret fra DMI. Efter dataeditering indgik i alt 14.515 slagtekyllingeflokke 

transporteret fra 356 huse på 155 CHR-numre til tre fjerkræslagterier i analyserne (82 % af det 

oprindelige datasæt). Høj DOA-% blev defineret som de 15 % højeste forekomster (DOA-% over 0,342 %), 

svarende til ca. 100 døde kyllinger ud af en flok på 30.000 individer. Datasættet blev opdelt per 

slagtegruppe (delslagtede, tidligere delslagtede eller ikke-delslagtede flokke) til risikofaktoranalyse, og 

per slagteri og slagtegruppe til prædiktionsanalyse, og blev efterfølgende analyseret med 

generaliserede hierarkiske regressionsmodeller. 

Den gennemsnitlige DOA-% per flok var 0,27 % med en markant årstids- og slagterivariation. 

De vigtigste risikofaktorer for høj DOA-% var: omgivelsernes temperatur (<0˚C og >15 eller >20˚C 

afhængig af slagtegruppe), afstand fra besætningen til slagteriet, hvilket slagteri flokken blev 

transporteret til samt lastetætheden (≤160 cm2/kg). Længere afstand mellem besætning og slagteri var 

forbundet med øget sandsynlighed for høj DOA-% ved temperaturer under 15˚C, hvorimod kort afstand 

var forbundet med høj DOA-% i varmere vejr (>15˚C) for såvel delslagtede som ikke-delslagtede flokke.  

Andre mindre betydende risikofaktorer var: længere ventetid på slagteriet, højere middelvindhastighed 

og ankomsttid på slagteriet. Effekten af middelvindhastighed og ankomsttid på slagteriet blev dog kun 

fundet i ikke-delslagtede flokke. Besætningsfaktorer forbundet med høj DOA-% i nogle af analyserne var: 

yngre forældreflokke, højere gennemsnitlig daglig tilvækst, ratio mellem % selvdøde og % aflivede 

kyllinger på over 1,25, revaccination mod infektiøs bronkitis, højere % kyllinger kasseret af 

sygdomsmæssige årsager,  højere % undermålerkyllinger, >0,05 % døde kyllinger i huset før indfangning. 

Overordnet peger resultaterne på, at karakteristika ved transporten i højere grad end ved 

besætningen/kyllingerne har betydning for, om en flok registreres med høj DOA-%. Fund af variation på 

CHR-niveau for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder dog på, at andre 

managementfaktorer, end de der var tilgængelige i KIK, også har betydning. 
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Prædiktionsmodellerne indeholdt omgivelsernes temperatur, afstand fra besætning til slagteri, 

middelvindhastighed, ankomsttidspunkt til slagteri og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke 

leveret fra samme hus, vægtet forskelligt i hver model. Modellerne resulterede i mange 

fejlklassifikationer, når den prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% i 2014 blev beregnet ud fra 

modeller baseret på data fra 2011-2013. Som følge af usikkerhederne skal den beregnede prædikterede 

sandsynlighed for høj DOA-% fra de fire modeller fortolkes og bruges varsomt. Det konkluderes, at et 

risikovurderingssystem bygget på de fire modeller vil resultere i korrekt udpegning af få højrisiko-flokke, 

og samtidig medføre mange fejlklassificeringer. 

 

 

Summary 

In Denmark, approximately 100 million broilers are annually transported to slaughter. Risk factors for 

Danish broilers being registered as dead-on-arrival (DOA) in the slaughterhouse have not previously 

been investigated. The objectives of this study were:  

 

1) to identify risk factors for high DOA-% in conventionally reared broiler flocks 

transported to Danish slaughterhouses;  

 

2) to investigate if register data can be used to predict high DOA-% prior to transport in 

order to allow for preventive measures.  

A dataset covering more than 95 % of all broilers slaughtered in Denmark between January 1st 2011 and 

December 31st 2014 was received from the Danish Quality Assurance System in the Broiler Production 

(KIK) database, including data from hatcheries, producers, catching crews, drivers, slaughterhouse 

personnel and veterinary authorities. Meteorological data was received from the Danish Meteorological 

Institute. After editing, the dataset contained 14,515 broiler flocks transported from 356 houses on 155 

farms to three slaughterhouses (82 % of the original dataset). High DOA-% was defined as the 15 % 

highest DOA-% observed (i.e. >0.342 %), equivalent to approximately 100 DOA broilers in a flock of 

30,000 birds. The dataset was subsetted based on flock type (thinning, previously thinned or not 

thinned) for risk factor models and on slaughterhouse and flock type for prediction models and 

analysed using generalized hierarchical regression models.  

The average DOA-% per flock was 0.27 % subject to seasonality and slaughterhouse variation.  

The most important risk factors for high DOA-% were: ambient temperature (<0˚C and >15 or >20˚C 

depending on flock type), distance from farm to slaughterhouse, destined slaughterhouse and space 

allowance (≤160 cm2/kg). Longer distances from farm to slaughterhouse were associated with increased 

probability of high DOA-% at temperatures below 15˚C, whereas shorter distances were associated with 

high DOA-% in warmer weather (>15˚C) in thinning flocks and not thinned flocks.   

Other less prominent risk factors were: longer lairage time, higher mean wind speed and time of arrival 

to the slaughterhouse. The effects of wind speed and arrival time were only found in not thinned flocks. 

Farm-related factors associated with high DOA-% in some flock types were: younger parent flocks, 

higher average daily weight gain, ratio between % birds found dead and culled above 1.25, revaccination 

against infectious bronchitis, higher % broilers condemned for disease-related reasons, higher % runts 

and above 0.05 % dead broilers before catching.  
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Overall, the results suggest that characteristics related to the event of transport to a higher extent than 

the rearing period impact the risk of high DOA-%. The farm level variance in previously thinned and not 

thinned flocks indicates that herd level management factors other than those available in KIK may be 

important.  

The prediction models contained ambient temperature, distance from farm to slaughterhouse, wind 

speed, time of arrival and average DOA-% for the previous three flocks transported from the same 

house, but with different weighting in the models. The models resulted in many misclassifications when 

calculating the predicted probability for high DOA-% in 2014 based on data from 2011-2013. Due to the 

uncertainties, the predicted probabilities should be interpreted and used with caution. It is concluded 

that a risk assessment system based on the four models will result in correct classification of few high 

risk flocks and many concurrent misclassifications.       

 

 

Baggrund 

Dødelighed hos slagtekyllinger i forbindelse med transport til slagteriet, kaldet ’dead-on-arrival’ (DOA), 

er defineret som en velfærdsindikator i Slagtekyllingedirektivet (EF/43/2007). Direktivet foreskriver, at 

de kompetente myndigheder fører kontrol med forekomsten på flokniveau. På danske fjerkræslagterier 

tæller virksomheden døde kyllinger i forbindelse med ophængning, hvor der foretages en vurdering af, 

om kyllingen var død før eller efter indfangningens start. DOA er således udtryk for en dødelighed, der 

kan være relateret til både indfangning, transport og venteperiode på slagteriet før aflivning. Derfor er 

DOA ikke kun relateret til kyllingernes egnethed til transport, men også en direkte indikator for 

reduceret velfærd som følge af transportens faser. Danske konventionelle slagtekyllingeflokke 

indfanges typisk maskinelt og læsses i transportkasser, som er en del af et integreret modulsystem. 

Lastbilerne, der fragter modulerne fra besætningen til slagteriet, er passivt ventilerede, og i 

vinterhalvåret påsættes presenninger. Ved ankomst til slagteriet placeres modulerne i et venteområde 

indtil ophængning. Udstyr og procedurer omkring indfangning, transport og venteperioden på 

slagteriet varierer mellem slagterierne.  

En række studier har undersøgt forekomsten af DOA siden 1990’erne i forskellige dele af verden, senest 

er gennemsnitligt 0,13-0,15 % rapporteret i Storbritannien i 2011-2013 (Part et al., 2016) og 0,37 % i Tjekkiet 

i 2009-2014 (Vecerek et al., 2016). De hyppigste risikofaktorer for DOA undersøgt i tidligere studier 

inkluderer: vejrforhold (Bayliss et al., 1990; Nijdam et al., 2004; Warriss et al., 2005; Vecerek et al., 2006; 

Whiting et al., 2007; Haslam et al., 2008; Knezacek et al., 2010; Chauvin et al., 2011; Vieira et al., 2011; Part 

et al., 2016), indfangningsmetode (Chauvin et al., 2011), transporttid og afstand (Nijdam et al., 2004; 

Vecerek et al., 2006; Vieira et al., 2010), ventetid og forhold på slagteriet (Nijdam et al., 2004; Warriss et 

al., 2005; Vieira et al., 2010), lastetæthed (Nijdam et al., 2004; Whiting et al., 2007; Chauvin et al., 2011), 

slagtevægt (Nijdam et al., 2004; Haslam et al., 2008) og dødelighed i besætningen (Drain et al., 2007; 

Haslam et al., 2008; Jacobs et al., 2016a). Ovenstående risikofaktorer kan i de fleste tilfælde relateres til 

et misforhold mellem kyllingernes evne til at termoregulere og de klimatiske forhold i 

transportkasserne,  enten direkte (f.eks. vejrforhold, transporttid, ventetid, lastetæthed) eller indirekte, 

da svækkede kyllinger (f.eks. med skader eller sygdom) angiveligt er mindre modstandsdygtige overfor 

temperaturstress (Mitchell et al., 2004). Studier har indikeret en sammenhæng mellem højere genetisk 

vækstpotentiale, forøget varmeproduktion og nedsat evne til at termoregulere (Deeb et al., 2002; 

Yahav et al., 2005). I lyset af dette og forventede klimaforandringer, hvor vejret i Danmark kan risikere 

at blive mere ekstremt, er det særlig relevant at undersøge effekten af vejrforhold på DOA. Endelig har 
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stress i forbindelse med transport også konsekvenser for kødkvalitet (Dadgar et al., 2010; Petracci et al., 

2010) og fødevaresikkerhed (Whyte et al., 2001), samtidig med at langvarige transporter medfører 

lavere slagtevægt (Warriss et al., 1999; Jacobs et al., 2016b), øjensynlig som følge af dehydrering og 

langvarig faste.      

Kun få undersøgelser har studeret en række risikofaktorer for DOA parallelt (Bayliss et al., 1990; Nijdam 

et al., 2004; Chauvin et al., 2011), mens langt de fleste har undersøgt isolerede effekter af enkeltfaktorer. 

Delprojekt 1 er således det første observationelle studie, der afdækker forekomsten af, og risikofaktorer 

for, DOA i Danmark. Ved at benytte registerdata, har det været muligt at undersøge en lang række 

faktorer samtidigt på et meget stort datamateriale for på den måde at afdække, hvordan DOA 

potentielt kan reduceres og måske forudsiges. Hvis man kan forudsige en høj DOA-forekomst før selve 

transporten, vil man kunne fokusere indsatsen overfor DOA på de mest udsatte transporter.   

 

 

Formål 

Formålene med delprojektet er:  

1. at identificere risikofaktorer for høj DOA-forekomst på flokniveau hos konventionelle 

slagtekyllingeflokke transporteret til danske slagterier.  

2. at undersøge om registerdata kan bruges til at forudsige høj DOA-forekomst forud for 

indtransport.   

 

 

Materialer og metoder 

Projektets forløb 

Ved projektets start var formålet at indsamle data i slagtekyllingebesætninger såvel før som efter 

transport til slagteri for at kunne sammenligne kyllingernes tilstand og dermed vurdere dyrenes 

transportegnethed.  

 

Forundersøgelser af forekomst og fordeling af DOA i registerdata fra danske slagtekyllingeflokke 

indikerede dog, at variationen i DOA mellem flokke er lav. For at øge muligheden for at kunne påvise 

væsentlige sammenhænge mellem DOA-forekomst og mulige risikofaktorer på flokniveau blev det på 

Styregruppemødet i 2015 (2014-14-79-00022) besluttet at øge stikprøvestørrelsen ved at bruge data fra 

Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK)-databasen i stedet for de oprindeligt planlagte 

besætningsbesøg. Herved blev det muligt at indsamle repræsentative data på næsten hele 

populationen af slagtekyllingeflokke slagtet i Danmark. Formålet blev ved samme lejlighed 

omformuleret til at fokusere på årsagerne til høj DOA-forekomst for herved at kunne målrette en evt. 

udpegning af flokke eller situationer med risiko for høj dødelighed under transporten. 

  

På baggrund af en litteratursøgning og besøg på de to største danske fjerkræslagterier i marts 2015 (det 

tredje lukkede i marts 2015), blev der produceret en bruttoliste af parametre registreret på flokniveau.    

Efter aftale med KIK’s Styregruppe blev et datasæt fra KIK-databasen bestilt i juni 2015. Datasættet er 

omfattet af en fortrolighedsaftale. Det første datasæt blev modtaget i september 2015, efterfulgt af en 

længere periode med opklaring af uklarheder i data og bestilling af nødvendigt supplerende 

datamateriale. Det endelige datasæt blev modtaget i december 2015 (Bilag 1). Sideløbende hermed blev 
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et datasæt fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bestilt og modtaget i november 2015. Alle data 

blev tjekket for fejl og mangler, editeret og analyseret som beskrevet nedenfor i perioden mellem 

november 2015 og oktober 2016.  

Foreløbige resultater fra delprojektet er blevet præsenteret ved årsmødet i Society for Veterinary 

Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM) i Helsingør d. 16.-18. marts 2016 (poster, 

http://www.svepm.org.uk/posters.html), ved Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 

konferencen i York, England d. 23. juni 2016 (mundtligt oplæg, http://www.ufaw.org.uk/downloads/york-

2016---programme-and-abstracts-23-june.pdf) samt for projektgruppen i Fødevarestyrelsen d. 10. maj 

2016. Resultaterne er blevet præsenteret for slagterierne ved separate møder med de to virksomheder i 

efteråret 2016, for derved at diskutere fortolkningen af resultaterne i relation til de faktiske forhold og 

procedurer på slagterierne, samt for at vurdere muligheden for implementering af et vejledende 

risikovurderingssystem og evt. forbedring af registreringerne.  

 

Studiedesign og -population 

Studiet var et retrospektivt observationelt studium baseret på registerdata fra alle konventionelle 

slagtekyllingeflokke leveret til de tre største danske fjerkræslagterier i perioden 1. januar 2011 til 31. 

december 2014. Studieenheden var således en slagtekyllingeflok, og hver observation i datasættet 

repræsenterede én slagtekyllingeflok defineret som kyllinger, indsat og opdrættet i samme hus, på 

samme CHR nummer, som blev transporteret til slagtning på samme dato. De tre største 

fjerkræslagterier i Danmark (benævnt Slagteri A, B og C) blev inkluderet for at opnå så komplet et 

datasæt som muligt. 

 

Målpopulation 

Studiet er relevant for konventionelt opdrættede slagtekyllingeflokke af samme hybrid (Ross1), 

transporteret under tilsvarende klimatiske forhold, med brug af tilsvarende udstyr til og procedurer 

omkring indfangning og transport, som i Danmark i studieperioden.  

 

Dataeditering  

Data fra KIK 

Et datasæt med 17.745 flokke (402.676.753 slagtekyllinger) slagtet på et af de tre inkluderede slagterier 

blev modtaget fra KIK, svarende til 96,5 % af alle kyllinger slagtet i Danmark i 2011-2014 (Danmarks 

Statistik, 2016). Datasættet indeholdt data registreret af hhv. rugerier, producenter, fangerhold, 

transportører, slagteripersonale og veterinærkontrol med i alt 69 variable omhandlende 

forældredyrsflokke, produktionsdata, indfangning, læsning, transport samt ventetid på slagteriet. 

Beskrivelse af alle variable blev indhentet fra Lyngsøe Systems A/S og, hvor uddybning var nødvendig, 

fra slagterierne.   

 

Alle flokke fra to CHR numre på Bornholm blev fjernet fra datasættet (n=92) pga. disse besætningers 

ophør i studieperioden samt den markant længere afstand til slagteriet. Tolv CHR numre skiftede ejer i 

studieperioden. For at alle CHR numre i datasættet udelukkende repræsenterede et ejerskab, blev 146 

observationer slettet, hvorved ejerskabet med flest observationer blev bibeholdt. Datasættet blev 

undersøgt for dubletter (27 observationer), ulogiske/urealistiske værdier (f.eks. slagtealder>49 dage), 

og manglende data (f.eks. DOA-%), hvilket reducerede datasættet til 17.375 flokke.  

 

                                                             
1 Primært Ross 308, 4 % Ross 708 i perioden.  
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Konstruktion af nye variable ved kategorisering og beregninger 

DOA-% blev kategoriseret i en høj og lav kategori, da formålet var at udpege flokke med risiko for høj 

DOA-%. Grænseværdien blev sat til de 15 % højeste forekomster (DOA-% > 0,342 %), valgt ud fra 

fordelingen af data. Alle kontinuerte variable blev undersøgt for normalfordeling og ekstreme værdier. 

Ekstreme værdier blev fjernet, når de blev anset for meget usandsynlige. Nye forklarende variable blev 

beregnet ud fra de modtagne variable fra KIK (Bilag 1), og tjekket for normalfordeling og ekstreme 

værdier samt sammenhæng med andelen af høj DOA-% for at undersøge, om forudsætningerne for den 

statistiske analyse var opfyldt, eller variablen f.eks. burde kategoriseres. Grænseværdier for 

kategorisering blev valgt ud fra biologisk logik henholdsvis visuel inspektion af plots. For oversigt og 

definitioner af analyserede variable se Bilag 2.  

 

Datakvalitet   

Inspektion af fordelingen af de kontinuerte forklarende variable, i hele datasættet og indenfor 

slagterier, indikerede en række fejl og mangler, som resulterede i, at dataværdier måtte slettes før 

analyse. De mest markante fejl og mangler, samt måden de blev håndteret på, er opgjort i Bilag 3-6, og 

kan kort beskrives: 

1. De beregnede tidsintervaller var i 2.677 (15,4 %) tilfælde fejlbehæftede (Bilag 3). Afstanden mellem 

besætning og slagteri blev derfor brugt som udtryk for transporttiden i analyserne. Ventetiden på 

slagteriet blev benyttet, hvis der ikke var konstateret fejl i det registrerede slagtetidspunkt.  

2. Der var stor forskel i registreringen af kassationsårsager mellem de tre slagterier (Bilag 4), formentlig 

pga. manglende ensartethed i veterinærkontrollens brug af diagnosekategorier. 

Kassationsårsagerne måtte således grupperes i analyserne. 

3. Inspektion af plots af fordelingen af slagteriernes observationer af hasesvidninger og vingeskader på 

slagtelinjen viste store forskelle mellem slagterierne (Bilag 5). Årsagen kunne ikke findes, så disse to 

variable blev ikke inkluderet i de multivariable analyser. 

4. Antallet af fangerhold og fangemaskiner registreret i KIK stemte ikke overens med det oplyste på et 

af slagterierne. Diskrepansen kunne ikke opklares ved kontakt med slagterierne. Som følge af dette 

blev fangerhold og -maskiner ikke inkluderet i de multivariable analyser.  

5. Der var i 17.030 (98,0 %) af observationerne varierende grad af forskel mellem % dødelighed beregnet 

af slagteriet og % dødelighed registreret af producenten (Bilag 6). Ifølge Lyngsøe Systems er det en 

hyppigt forekommende fejl, som de ikke kan forklare. Den producent-registrerede dødelighed blev 

brugt som udtryk for dødelighed i de videre analyser for at kunne analysere separat på % aflivede og 

% selvdøde kyllinger. Differencen mellem % beregnet og % registreret dødelighed blev endvidere 

testet som forklarende variabel for høj DOA-%. 

 

Data fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 

Datasættet fra DMI dækkede perioden 1. januar 2011 t.o.m. 31. december 2014 og indeholdt to 

observationer per dato, for tidsrummene kl. 06.00-18.00 og kl. 18.00-06.00. Data stammede fra 

vejrstationen Aars Syd, som er geografisk mest centralt placeret i forhold til de tre slagterier. 

Datasættet indeholdt målinger af middeltemperatur (˚C), maksimumtemperatur (˚C), 

minimumstemperatur (˚C), middel relativ luftfugtighed (%), middelvindhastighed (m/s), 

middelglobalstråling (W/m2) og akkumuleret nedbør (mm). Hver værdi repræsenterede gennemsnittet 

af en måling hvert 10. minut i 12-timersintervallerne. Der blev ikke konstateret logiske fejl og ekstreme 
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værdier i datasættet. Datasættet blev sat sammen med datasættet fra KIK ud fra dato og tidspunkt for 

ankomst af 1. læs til slagteriet.   

 

Dataanalyse  

For at kunne modellere den hierarkiske datastruktur, blev 130 CHR-hus kombinationer (2.860 

observationer) med ufuldstændige observationer (mindst et helt kalenderår manglede) fjernet. Nogle 

mangelfulde observationer kunne forklares ved ejerskifte, mens andre forblev uopklarede. Dermed 

indgik 14.515 flokke fra 356 CHR-hus kombinationer fra 155 CHR numre i datasættet til yderligere 

analyser (dvs. i alt 18 % af observationerne i det oprindelige datasæt var blevet fjernet pga. fejl og 

mangler før analyse).  

 

Forudsætninger  

Datasættet blev forsøgt analyseret samlet, men overlap/korrelationer mellem slagtegruppe 

(delslagtede, tidligere delslagtede eller ikke-delslagtede flokke), slagteri, afstand til slagteri og 

slagtealder bevirkede, at datasættet måtte opdeles for at få meningsfulde analyser, der kunne 

fortolkes. 

Datasættet blev opdelt på to måder jf. delprojektets to formål:  

1. Risikofaktorstudiet inkluderede data fra Slagteri A2, B og C. Datasættet blev opdelt i tre 

undergrupper baseret på slagtegruppe. Observationer fra Slagteri A i to af undergrupperne blev 

udeladt pga. meget få observationer (n=180 tidligere delslagtede flokke, n=179 delslagtede flokke). 

En delmængde af datasættet (ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri A3) blev analyseret 

separat for at undersøge effekten af lastetæthed på risikoen for høj DOA-forekomst.  

2. Prædiktionsstudiet inkluderede data fra de to eksisterende slagterier (A2 og B). Datasættet blev 

opdelt i seks undergrupper baseret på slagteri og slagtegruppe. Da to af undergrupperne, som 

nævnt ovenfor, indeholdt for få observationer til den statistiske analyse, blev fire datasæt brugt til 

analyse.         

For i prædiktionsstudiet at kunne undersøge, om en producents tidligere data kan prædiktere de 

fremtidige, blev der for en række variable dannet forskudte variable på Hus-indenfor-CHR-niveau (Bilag 

2).   

Deskriptive analyser viste, at en underpopulation af ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri B 

fra fem CHR-numre havde markant højere DOA-% end resten af flokkene i samme undergruppe og en 

markant anderledes observeret sammenhæng med flere forklarende variable, f.eks. afstanden til 

slagteriet, selvdøde/aflivede kyllinger og vaccinationer. For at undgå, at modellens resultater blev 

forvrængede af denne underpopulation, blev observationerne (n=217) udeladt af datasættet til 

prædiktionsmodellen.  

Statistisk modellering  

De i alt otte datasæt blev analyseret med state-of-the-art generaliserede hierarkiske 

regressionsmodeller, som tager højde for datastrukturen. Den statistiske modellering er beskrevet 

detaljeret i Bilag 7.  

                                                             
2 Slagteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat, hvilket påvirkerede 
såvel lastbiler, modulsystem og venteområdet på slagteriet. Af den grund blev kun data efter denne periode benyttet til de 
videre analyser.   
3 Data var kun tilgængeligt fra Slagteri A.  
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Resultater 

Forekomst og fordeling af DOA-% i Danmark i 2011-2014 

Den gennemsnitlige registrerede DOA-% per flok på tværs af de tre slagterier A, B og C i 2011-2014 var 

0,27 % (median: 0,21 %), fx svarende til 81 kyllinger døde under transport i en leverance på 30.000. Der 

var en markant årstidsvariation og variation mellem slagterier og slagtegrupper.    

 

Risikofaktorer for høj DOA-% 

Tabel 1-3 i Bilag 8 viser resultaterne af de tre slagtegruppespecifikke risikofaktormodeller, hvor 

risikofaktorerne er grupperet efter om de vedrører flokkens sundhedstilstand forud for transporten 

(besætningsrelaterede faktorer), forhold under selve transporten (transportrelaterede faktorer) eller 

slagteriet (slagterirelaterede faktorer). Generelt går de vigtigste risikofaktorer igen uanset 

slagtegruppe, men faktorerne har forskellig vægtning og enkelte faktorer er kun statistisk signifikante i 

en af de slagtegruppespecifikke modeller. De mest konsistente væsentlige risikofaktorer for høj DOA-% 

var:  

 

- Omgivelsernes gennemsnitlige temperatur (højest DOA-% ved temperaturer under 0˚C samt 

over 15˚C eller 20˚C afhængigt af slagtegruppe),  

- Længere afstand fra besætningen til slagteriet medførte generelt højere DOA-%,  

- Højere lastetæthed end foreskrevet af Transportforordningen (EU1/2005) (≤160 cm2/kg)4, 

- Hvilket slagteri flokken blev transporteret til (A, B eller C).  

 

Der var en forstærket effekt af længere afstand i koldt vejr (< 0˚C) sammenlignet med 0-15˚C (Bilag 8, 

Tabel 1-3), men mest udtalt i delslagtede (Bilag 8, Tabel 2) og ikke-delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1), 

hvor kortere afstand omvendt var forbundet med høj DOA-% i varmere vejr (>15˚C). Figur 1 viser, at der 

var væsentlig højere sandsynlighed for høj DOA-%, når det var over 20˚C for flokke transporteret fra 

besætninger, der lå op til ca. 140 km fra Slagteri B sammenlignet med, hvis det var 15-20˚C. Samtidig var 

der højere sandsynlighed for høj DOA-%, når det var 15-20˚C for flokke transporteret fra besætninger, der 

lå op til ca. 40 km fra Slagteri B sammenlignet med, hvis det var 0-15˚C. Det er usikkert, om kortere 

afstand i varmt vejr i lige så høj grad er en risikofaktor for flokke transporteret til Slagteri A som B, fordi 

der var færre observationer med korte afstande til Slagteri A. Omvendt var sandsynligheden for høj 

DOA-% markant forøget ved afstande længere end ca. 40 km til Slagteri B ved temperatur under 0˚C 

sammenlignet med 0-15˚C.  

                                                             
4
 Kun data fra Slagteri A. 
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Figur 1. Sammenhæng mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved fem temperaturintervaller og 

afstand fra besætning til slagteri  for ikke-delslagtede kyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. 

Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige sandsynligheder med 95 % konfidensinterval for afstanden i km. 

Middelvindhastighed, forældreflokkens alder, % kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, % 

undermålerkyllinger og gennemsnitlig daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 

00.00-06.00 og % døde kyllinger før indfangning til lavt niveau (≤0,05 %).   

 

   

Højere lastetæthed (≤160 cm2/kg) end foreskrevet i Transportforordningen (EU 1/2005) var forbundet 

med høj DOA-% sammenlignet med lavere lastetæthed ved transport i 0-15˚C (kun undersøgt for ikke-

delslagtede flokke transporteret til Slagteri A) (Bilag 8, Tabel 4). Der var ikke forskel i risikoen for høj 

DOA-% ved højere eller lavere lastetæthed når omgivelsernes temperatur var under 0˚C. Der var ikke 

observationer nok til at vurdere effekten i varmt vejr (> 15˚C) (Figur 2). Der var forskel på risikoen for høj 

DOA-% mellem slagterierne for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1,3).  

Andre mindre væsentlige risikofaktorer inkluderede: højere middelvindhastighed og ankomst til 

slagteriet om aftenen for ikke-delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1) og ventetid på slagteriet for alle 

flokke (Figur 3). 

Temperatur: 

-.- > 20˚C 

-.- 15-20˚C 

-.- 0-15˚C 

-.- -5-0˚C 

-.- < -5˚C 
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Figur 2. Sammenhæng mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved hhv. gennemsnitlige temperaturer 

på <0˚C, 0-15˚C, 15-20˚C og >20˚C  og højere (≤160 cm2/kg) og lavere (>160 cm2/kg)  lastetæthed end 

Transportforordningen (EU 1/2005) foreskriver  for ikke-delslagtede slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri A i 

perioden 2013-20145. For omgivende temperaturer <0˚C var der ingen forskel på sandsynligheden for høj DOA-% ved 

højere og lavere lastetæthed, hvorfor kategorierne er slået sammen. Der var ikke tilstrækkeligt mange observationer 

med høj lastetæthed ved >15˚C til at kunne vurdere effekten, hvorfor kategorierne er slået sammen. Punkter med 

lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Middelvindhastighed, % kasserede kyllinger af 

sygdomsmæssige årsager, ventetiden på slagteriet og afstanden fra besætningen til slagteriet er sat til 

gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00 og slagtealder til ≤37 dage.      

 

 

En række besætningsrelaterede faktorer var forbundet med moderat øget sandsynlighed for høj DOA-% 

i  risikofaktormodellerne, også set i forhold til det observerede spænd af værdier (Bilag 8, Tabel 1-3). 

Procent døde kyllinger før indfangning (DOD-%) (>0,05 %) var stærkt associeret med høj DOA-% i alle 

modellerne, men det kan ikke udelukkes, at årsagen hertil er overlap i optællingsmetoden. Modellerne 

blev derfor gentestet uden DOD-%. Det viste sig, at variablen ikke konfunderede de andre effekter i 

modellen, og derfor godt kunne fjernes fra modellen, og at det derfor heller ikke er klart, om den er en 

’ægte risikofaktor’. 

                                                             
5 Data fra 2011-2012 kunne ikke inkluderes, da det ikke var muligt at opklare dimensioner og antal kasser per modul 
på Slagteri A i perioden.  

                <0                           0-15.Lav                    0-15.Høj                          15-20                             >20  

Lastetæthed: 

Lav (>160 cm2/kg) 

Høj (<=160 cm2/kg) 
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Figur 3. Sammenhæng mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% på Slagteri A, B og C og ventetiden på 

slagteriet (min) for ikke-delslagtede kyllingeflokke transporteret ved omgivende temperaturer på 0-15˚C i perioden 

2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Middelvindhastighed, 

forældreflokkens alder, % kyllinger kasseret af sygdomsmæssige årsager, % undermålerkyllinger og gennemsnitlig 

daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00 og % døde kyllinger før 

indfangning til lavt niveau (≤0,05 %).   

 

 

Andelen af kyllinger som var blevet kasseret af sygdommæssige årsager var forbundet med høj DOA-% i 

alle tre modeller. Lav ratio mellem % selvdøde og % aflivede kyllinger (≤1,25) havde beskyttende effekt 

mod høj DOA-% i tidligere delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 3), som illustreret i Figur 4 i sammenhæng 

med afstand fra besætningen til slagteriet. Andre besætningsrelaterede risikofaktorer med mindre 

betydende effekt var: højere gennemsnitlig daglig tilvækst, højere % undermålerkyllinger, revaccination 

mod infektiøs bronkitis i opdrætsperioden samt yngre forældreflok (Bilag 8, Tabel 1-3). Variationen i 

sandsynligheden for høj DOA-% var størst mellem besætninger, undtagen for delslagtningerne, hvor 

variationen i højere grad var på husniveau indenfor besætningerne (Bilag 8, Tabel 1-3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagteri: 

-.- A 

-.- B 

-.- C 

 

Ventetid på slagteriet (min) 
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Figur 4. Sammenhæng mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved høj eller lav ratio mellem % 

selvdøde og % aflivede kyllinger på Slagteri B og den korteste afstand fra besætning til slagteri for tidligere 

delslagtede kyllingeflokke transporteret ved omgivende temperaturer på 0-15˚C i perioden 2011-2014. Punkter med 

lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Ventetiden på slagteriet, % kyllinger kasseret af 

sygdomsmæssige årsager og gennemsnitlig daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens % kyllinger døde før 

indfangning er sat til lavt niveau (≤0,05 %).   

 

 

Prædiktionsmodeller – kan registerdata bruges til forudsigelse af høj DOA-%? 

Resultaterne af de fire prædiktionsmodeller er illustreret i Bilag 9, Tabel 1. Risikofaktorerne, der alle kan 

måles eller estimeres forud for transporten, har samme fortegn, men forskellig vægtning mellem 

slagterier og slagtegrupper. De vigtigste faktorer svarer til risikofaktormodellernes, men med tilføjelse 

af gennemsnittet af de seneste tre leverancers DOA-%, som var meget markant forbundet med øget 

sandsynlighed for høj DOA-% i tidligere delslagtede flokke på Slagteri B. Figur 1-3 i Bilag 9 illustrerer 

usikkerheden på parameterestimaterne i prædiktionsmodellerne og bredden på ’skyerne’ omkring de 

prædikterede sandsynligheder afspejler antallet af kombinationer af afstande og temperaturintervaller i 

datasættet. Ved meget korte og lange afstande er usikkerheden derfor størst.  

 

For at få en idé om, hvor sikkert prædiktionsmodellerne kan klassificere flokkene korrekt som hhv. høj 

og lav DOA-% før transporten, kan man se på Figur 5, der viser risikoen for fejlklassifikationer i 2014 

baseret på parameterestimaterne udledt af data fra 2011-2013 for de fire prædiktionsmodeller. Den 

gennemsnitlige andel af fejlklassifikationer er overordnet set lavere blandt de ikke-delslagtede flokke 

leveret til Slagteri A (i bedste fald er ca. 10 % af klassifikationer forkerte) sammenlignet med Slagteri B, 

uanset slagtegruppe, mens fejlklassifikationen er højest for de delslagtede flokke leveret til Slagteri B (i 

bedste fald ca. 20 %). Fælles for de fire modeller er dog, at for at opnå den lavest mulige samlede 

fejlklassifikation vil størstedelen være falsk-negative flokke, altså meget få højrisikoflokke bliver 

Ratio mellem % 

selvdøde og % 

aflivede kyllinger: 

-.- Høj (> 1,25) 

-.- Lav(<= 1,25) 
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udpeget. Eksempelvis vil modellen for Slagteri A’s ikke-delslagtede flokke give i alt 105 fejlklassificerede 

flokke ved en grænseværdi på 25 % prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% (Se=0,120 og Sp=0,997). Af 

de 105 flokke vil tre være falsk-positive ud af i alt 17 udpegede højrisiko-flokke i 2014. Man får dog ved 

den grænseværdi kun udpeget 12 % af de flokke, der viste sig at have høj DOA-% i 2014. Flytter man 

grænseværdien ned for at forbedre sensitiviteten, og derved øge andelen af udpegede høj-DOA-% 

flokke, får man samtidig udpeget mange flere falsk-positive (se Bilag 10 for eksempel på beregning). 

Modellen for Slagteri B’s delslagtede flokke vil til sammenligning give i alt 80 fejlklassificerede flokke 

ved grænseværdi 33 % prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% (Se=0,074 og Sp=0,992). Af de 80 flokke 

vil to være falsk-positive ud af i alt 8 udpegede højrisiko-flokke i 2014, svarende til udpegning af 7 % af de 

flokke, der viste sig at have høj DOA-% i 2014. 

   

Alt i alt viste det sig således ikke muligt at pege på en metode, der baseret på de data, der var til 

rådighed, kunne give en sikker udpegning af flokke med høj sandsynlighed for høj DOA-% uden samtidig 

fejlagtigt at udpege mange flokke som højrisiko på trods at, de faktisk endte med at have lav DOA-%. 

 

 

 

Figur 5. Plot af den totale fejlklassifikationsprocent (andel fejlklassificerede flokke ud af det totale antal flokke 

transporteret) ved grænseværdier for prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% mellem 0 og 100 % for fire slagteri- og 

slagtegruppespecifikke prædiktionsmodeller. Prædiktion af sandsynligheden for høj DOA-% i 2014 på baggrund af 

modeller baseret på data fra 2011-20132. n angiver antal observationer i 2014.      
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Diskussion 

Undersøgelsens begrænsninger 

Undersøgelsens styrke er tilgængeligheden af store mængder data. En begrænsning ved undersøgelsen 

var imidlertid det forholdsvis store datatab (18 %) fra det rå til det anvendte datasæt. Dette giver en vis 

usikkerhed i konklusionerne. Fejlprocenten i data kan have haft betydning for, hvor tilsyneladende lille 

betydning nogle af de besætningsrelaterede faktorer havde i risikofaktormodellerne. Data kom fra 

mange forskellige kilder og blev ofte registreret manuelt, hvorfor en vis fejlprocent må forventes, men i 

flere tilfælde var der tale om systematiske fejl og mangelfulde registreringer. Omvendt bestyrkes 

modelresultaterne af parameterestimaternes robusthed og valget af et konservativt signifikansniveau 

på P=0,01 og underbygges, som beskrevet nedenfor, af studier fra udlandet.  

 

Risikofaktorer for høj DOA-% i Danmark 

Forekomsten af DOA i dette studie (0,27 %) er sammenlignelig med forekomsten rapporteret i fire 

undersøgelser fra samme periode, hhv. 0,37 % i 2009-2014 i Tjekkiet (Vecerek et al., 2016), 0,30 % i 2013-

2014 i Belgien (Jacobs et al., 2016a), men højere end de 0,13-0,15 % fundet i 2011-2013 i Storbritannien 

(Part et al., 2016) og 0,09 % i 2012-2013 i Norge (Kittelsen et al., 2015). Variationen i DOA-forekomsten 

mellem undersøgelser kan skyldes forskelle i målemetoder og stikprøvestørrelser, men også være 

udtryk for forskelle i risikoen for DOA mellem lande. 

    

Resultaterne af denne undersøgelse peger på, at karakteristika ved transporten (f.eks. vejrforhold, 

afstand og slagteri) i højere grad end ved besætningen (f.eks. kyllingernes sundhedstilstand før 

transporten) har betydning for, om en flok får registreret en høj DOA-%. Denne vægtning af 

risikofaktorerne stemmer overens med tidligere studier af dødsårsager hos DOA-kyllinger, hvor 

hovedparten viste tegn på lungeødem (angiveligt som følge af varme- eller kuldestress) og traumatiske 

skader, mens sygdomsmæssige tilstande relateret til forhold i besætningen (f.eks. undermålerkyllinger 

med uræmi og/eller bugvattersot) var årsag til en mindre del af DOA-tilfældene (Lund et al., 2013; 

Kittelsen et al., 2015). Kun få andre observationelle studier har, som denne undersøgelse, inkluderet et 

bredt udsnit af potentielle risikofaktorer for DOA, og i de fleste tilfælde på et langt mindre 

datamateriale. Fordelen ved nærværende studie er derfor, at vi ved at undersøge flere risikofaktorer 

parallelt får viden om, hvor vigtige faktorerne er i forhold til hinanden og derfor kan pege på tiltag, der 

potentielt kan reducere DOA. De mange stærkt signifikante risikofaktorer indikerer således, at DOA er 

et multifaktorielt problem, og at forskellige tiltag vil være nødvendige for at reducere forekomsten 

heraf.  

 

Transport-relaterede faktorer 

En række studier har, som dette studie, indikeret en sammenhæng mellem omgivelsernes temperatur 

og forekomsten af DOA, under klimatiske forhold, der minder om Danmark, såsom i Storbritannien 

(Warriss et al., 2005), Holland (Nijdam et al., 2004) og Tjekkiet (Vecerek et al., 2006). Varmestress som 

følge af misforhold mellem høj udetemperatur, utilstrækkelig ventilation og kyllingernes evne til at 

termoregulere er velbeskrevet som en af de vigtigste årsager til høj DOA forekomst (Mitchell et al., 

2004). En ny undersøgelse fra Storbritannien indikerer, at risikoen for DOA stiger, når den 

gennemsnitlige maksimale døgntemperatur er under 8˚C eller over 19˚C (Part et al., 2016), mens en 

tidligere undersøgelse viste, at risikoen for DOA stiger fra 17˚C (Warriss et al., 2005). I vores 

undersøgelse var der en øget risiko for høj DOA allerede fra en gennemsnitlig temperatur på 15˚C under 

transport i nogle slagtegrupper, hvilket kan skyldes, at vi brugte gennemsnitlig temperatur over 12 

timer, mens ovennævnte studier brugte maksimal døgntemperatur. Visuel inspektion af deskriptive 
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plots af den gennemsnitlige udendørstemperatur og andelen af flokke med høj DOA-% viste da også en 

u-formet kurve, hvor andelen af flokke med høj DOA-% steg fra ca. 17˚C, var stabil ned til omkring 

frysepunktet, og igen steg ved temperaturer under 0˚C (Bilag 11). Tegn på kuldestress er rapporteret 

ved transport i ekstrem kulde (Knezacek et al., 2010; Strawford et al., 2011; Burlinguette et al., 2012), 

hvor der blev målt store temperaturforskelle mellem omgivelserne og transportkasserne (17,7˚C til 

55,2˚C højere i kasserne) (Knezacek et al., 2010). Det er derfor muligt at såvel varme- som kuldestress 

kan forekomme på samme tid i forskellige moduler på passivt ventilerede lastbiler med presenninger i 

vinterhalvåret, også i tempereret klima (Hunter et al., 1997; Mitchell et al., 1998; Kettlewell et al., 2000), 

og således også i Danmark, hvor presenningerne typisk påsættes ved udendørs temperaturer under 10-

12˚C.     

 

Tidligere studier har som vores indikeret, at længere transporttid (Warriss et al., 1992; Nijdam et al., 

2004; Petracci et al., 2005) eller afstand fra besætning til slagteri (Vecerek et al., 2006) er forbundet 

med højere DOA-%. Andre forfattere har vist, at kyllingerne er mere udsatte for varmestress under 

indfangning og i venteområdet på slagteriet end under selve transporten (Ritz et al., 2005), hvilket dog 

forudsætter, at lastbilen er i bevægelse, da risikoen for varmestress hurtigt stiger i et holdende køretøj 

(Mitchell et al., 1998). Derfor formodes korte transporter i varmt vejr, hvor kyllingerne i forvejen er 

prædisponerede for varmestress i forbindelse med indfangning, at medføre øget risiko for høj DOA-%, 

hvorimod længere transporter her potentielt kan nå at nedkøle kyllingerne før ankomsten til slagteriet 

(som indikeret i vores studie for ikke-delslagtede og delslagtede flokke og i enkelte tidligere studier 

(Nijdam et al., 2004; Ritz et al., 2005; Vieira et al., 2010)). Årsagen til, at der ikke var en lignende effekt i 

de tidligere delslagtede flokke kan ikke afdækkes.  

 

Transportforordningen (EU 1/2005; Bilag 1, Kapitel VII, E) indeholder mindstekrav til lastetæthed for 

kyllinger (1,6-3 kg) på 160 cm2/kg, som dog skal tilpasses dyrenes fysiske tilstand, vejrforholdene og 

transportens sandsynlige varighed. Vi valgte grænseværdien på 160 cm2/kg efter visuel inspektion af 

deskriptive plots, som viste, at andelen af flokke med høj DOA-% var stigende ved højere lastetætheder 

(<160 cm2/kg). Lastetæthed har været rapporteret som risikofaktor for DOA i flere tidligere studier 

(Nijdam et al., 2004; Whiting et al., 2007; Chauvin et al., 2011), mens andre forfattere ingen effekt fandt, 

måske pga. de valgte grænseværdier (Petracci et al., 2005). Baggrunden for den forøgede risiko for 

DOA ved høj lastetæthed kan være varmestress sfa. utilstrækkelig ventilation, måske influeret af 

transportkassernes indvendige højde (Taylor et al., 2001). Et eksperimentelt studie har indikeret, at 

kyllinger producerer mere varme og fugt, jo lavere omgivende temperatur (-15˚C til 20˚C) og forsøget 

tydede på, at forskellen stiger med højere lastetæthed (Watts et al., 2011). Vi kunne ikke påvise en 

forskel i risikoen for høj DOA mellem flokke transporteret ved høj eller lav lastetæthed i koldt vejr (< 

0˚C), men det var overordnet set værre at blive transporteret i koldt vejr uanset lastetæthed end ved 0-

15˚C ved den foreskrevne lastetæthed.  

 

Ankomst til slagteriet i aftentimerne fremfor om natten var forbundet med høj DOA-%, hvilket betyder, 

at flokke indfanget og transporteret om eftermiddagen har højere risiko. Mulige forklaringer herpå kan 

være: forskelle mellem fangerhold, da de opererer i bestemte geografiske områder (Nijdam et al., 2004) 

eller at indfangning i dagslys giver mere klumpning i huset (Ritz et al., 2005).      

 

Slagteri-relaterede faktorer 

Andre studier har også observeret en forskel mellem slagterier mht. DOA-% (Drain et al., 2007; Jacobs et 

al., 2016a). Årsagerne til forskellen mellem slagterierne i dette studie kan skyldes en række forhold og 
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være udtryk for, at relevante risikofaktorer ikke var tilgængelige i KIK-databasen, f.eks. brug af vinter-

presenninger på lastbilerne. Det kan heller ikke udelukkes, at forskelle i måden DOA-% og DOD-% 

registreres på, kan være en del af forklaringen. Herudover kan forskelle i design og 

vedligeholdelsesgrad af lastbiler, modulsystemer og transportkasser sandsynligvis have betydning 

(Mitchell et al., 1998; Jacobs et al., 2016b). Vi kender ikke til studier, der direkte sammenligner 

forskellige systemer til indfangning og transport af slagtekyllinger, og da lastbiler, modulsystem og 

transportkasser udgør et integreret system på hvert enkelt slagteri, er det svært at adskille effekten af 

faktorerne i observationelle studier. Det er også muligt, at forskellene skyldes procedurer, f.eks. 

forskelle i kriterier for påsætning og design af vinter-presenninger, reduktion af lastetæthed, præcision i 

lastning af de enkelte kasser eller håndtering af kyllingerne ved indfangning. Endelig kan højere 

slagtealder hos de ikke-delslagtede flokke transporteret til to af slagterierne sammenlignet med det 

tredje, være en del af forklaringen. I den separate model for ikke-delslagtede flokke transporteret til 

Slagteri A var slagtealder over 37 dage forbundet med højere DOA-% (Bilag 8, Tabel 4).  

 

Længere ventetid på slagteriet var en risikofaktor i alle tre modeller, og på alle tre slagterier (Figur 3) på 

trods af, at designet af venteområdet varierer kraftigt mellem slagterierne. Risikoen for høj DOA-% steg 

med længere ventetid, hvilket tyder på, at ventilationen gennem transportkasserne med fordel kan 

forøges på alle slagterier. Selvom luftgennemstrømningen i og omkring transportmoduler er høj (> 

1m/s), kan den stadig være lav (<0,1 m/s) gennem kasserne (Quinn et al., 1998). Flere studier har vist, at 

længere ventetid på slagteriet er forbundet med forhøjet risiko for DOA (Nijdam et al., 2004; Vieira et 

al., 2011), og angivet metabolisk stress pga. længere periode uden adgang til foder som årsag. Et 

brasiliansk studie i subtropisk klima har modsat vores studie indikeret, at et klimastyret venteområde 

kan nedbringe kyllingernes legemstemperatur efter transport og dermed modvirke DOA (Vieira et al., 

2010).   

 

Besætningsrelaterede faktorer 

De besætningsrelaterede risikofaktorer havde overordnet set mindre effekt på risikoen for høj DOA-%. 

DOD-% var dog stærkt forbundet med DOA-% i alle tre modeller, hvilket måske skyldes overlap i 

registreringen af DOA- og DOD-%, da det som nævnt er en vurderingssag, hvilken kategori en død kylling 

registreres under ved ophængning. Dette bestyrkes af et canadisk studie der viste, at andelen af 

kyllinger, der var døde dagen før indtransport ikke var korreleret med DOA-% (Drain et al., 2007). Dette 

stemmer også overens med tidligere studier, hvor kun en mindre del af DOA-kyllingerne var døde af 

sygdomsmæssige årsager relateret til besætningen (Lund et al., 2013; Kittelsen et al., 2015). 

Risikofaktormodellerne blev kørt igen uden høj DOD-%, og det ændrede ikke parameterestimaterne for 

de andre risikofaktorer, hvorfor man kan se bort fra DOD-% uden at ændre på konklusionen. 

 

De resterende besætningsrelaterede faktorer som alle havde mindre effekt på DOA, kan relateres til 

flokkens sundhedsstatus, management eller kyllingernes væksthastighed. Andelen af kyllinger kasseret 

af sygdomsmæssige årsager var forbundet med høj DOA-% i alle tre modeller og har også været 

rapporteret som forbundet med DOA i tidligere studier (Lupo et al., 2009). Dette kan indikere, at flokke 

med, eller hvor der tidligere har været sygdomsproblemer, er prædisponerede for at få høj DOA-% 

(Mitchell et al., 2004). At andelen af undermålerkyllinger også var relateret til høj DOA-% er ligeledes 

observeret i andre studier (Haslam et al., 2008). Andelen af selvdøde kyllinger i produktionsperioden var 

kun forbundet med DOA-% i delslagtede flokke, mens tidligere studier har indikeret modstridende 

sammenhænge (Drain et al., 2007; Haslam et al., 2008; Chauvin et al., 2011; Jacobs et al., 2016a). Fælles 

for studierne var dog, at dødelighedsprocenten kombinerede selvdøde og aflivede kyllinger, hvorfor en 
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høj dødelighed kan indikere såvel ringe som tilstrækkelig håndtering af sygdomsproblemer. Vores 

studie viste, at i tidligere delslagtede flokke var en lav andel af selvdøde til aflivede kyllinger i 

besætningen forbundet med en lavere risiko for høj DOA-%, hvilket understreger, at  aflivning af små og 

syge kyllinger også bør være en del af en strategi for at minimere DOA. I delslagtede flokke var 

revaccination mod IB forbundet med højere DOA-%. Haslam et al. (2008) fandt omvendt en beskyttende 

effekt af vaccination (uden dog at skelne mellem forskellige vaccinationer). Årsagen hertil kan være 

relateret til immunsupprimering (Winterfield et al., 1978) og dermed lavere modstandsdygtighed 

overfor transportstress. Endelig var yngre forældredyr forbundet med risiko for høj DOA-% i ikke-

delslagtede flokke, hvilket ikke tidligere har været rapporteret.    

 

Gennemsnitlig daglig tilvækst var forbundet med høj DOA-% i ikke-delslagtede og tidligere delslagtede 

flokke og var stærkt korreleret (0,74-0,83) til gennemsnitlig slagtevægt i alle slagtegrupper. Andre 

studier har indikeret, at højere slagtevægt er en risikofaktor for DOA (Nijdam et al., 2004; Drain et al., 

2007; Haslam et al., 2008), hvilket kan forklare, hvorfor gennemsnitlig daglig tilvækst ikke var en 

risikofaktor for delslagtede flokke, som er kendetegnet ved lavere slagtevægt. Hurtigt-voksende 

kyllinger som Ross 308-hybriden, der var hyppigst i Danmark i 2011-2014, har nedsat evne til at 

termoregulere og er derfor mere udsatte for at udvikle varmestress (Sandercock et al., 2006), hvilket 

kan være en del af forklaringen på, hvorfor højere gennemsnitlig daglig tilvækst var en risikofaktor for 

høj DOA-%.       

 

Fund af variation på CHR-niveau for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder på, at andre 

managementfaktorer, end de der var tilgængelige i KIK, også har betydning for DOA. Det kan f.eks. 

være varighed af faste, selvom et observationelt studie af en række risikofaktorer ikke fandt effekt 

heraf (Chauvin et al., 2011). Omvendt var variationen højest på Hus-indenfor-CHR-niveau i delslagtede 

flokke, hvilket tyder på, at egenskaber ved huset, snarere end management i besætningen, har 

betydning for risikoen for høj DOA-%. I det univariable modeltrin var % vingeskader (P=0,0002) forbundet 

med høj DOA-% i delslagtede flokke, hvilket kan tyde på, at husets indretning kan have særlig betydning 

for, hvor skånsomt en indfangning til delslagtning kan udføres. Kyllinger, som er kommet til skade 

under indfangning vil angiveligt være prædisponerede for at dø af varme- eller kuldestress (Mitchell et 

al., 2004), ligesom traumatiske skader også har været rapporteret som en væsentlig dødsårsag hos 

DOA-kyllinger (Lund et al., 2013). Brugen af delslagtning har ikke været inddraget i tidligere 

undersøgelser af risikofaktorer for DOA. Vores studie viste imidlertid, at vægtningen af risikofaktorerne 

varierer mellem slagtegrupperne. Brugen af delslagtning var udbredt i besætninger, der leverede til 

Slagteri B og C modsat Slagteri A, hvorfor det kun er muligt at danne sig et indtryk af forskellene mellem 

delslagtede, tidligere delslagtede og ikke-delslagtede flokke ved at sammenligne 

prædiktionsmodellerne for Slagteri B. Figur 1-3 i Bilag 9 tyder på, at der er forskel på følsomheden 

overfor varme og kulde mellem slagtegrupperne. Delslagtning udgør endvidere en risiko for 

indslæbning af smitte til huset og kan derfor være en belastning for resten af flokken indtil slutslagtning 

(når huset tømmes for kyllinger få dage efter en delslagtning), også som følge af metabolisk stress i 

forbindelse med fjernelse af foder og vand før indfangning. Desuden må åbning af huset, særligt i koldt 

vejr, forventes at ændre ventilationen i huset med risiko for kondensering.  

 

Hvor præcist kan man forudsige høj DOA-% ud fra registerdata forud for transport?  

På trods af at prædiktionsmodellerne var slagteri- og slagtegruppespecifikke og inkluderede de 

transportrelaterede faktorer, der havde størst betydning for DOA i risikofaktormodellerne, resulterede 

modellerne stadig i en høj andel af fejlklassifikationer (i bedste fald ca. 10-20 %), og som følge af 
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usikkerheden på parameterestimaterne skal resultaterne derfor fortolkes særdeles varsomt. Man vil 

muligvis kunne opnå en lavere fejlklassifikationsprocent, hvis flere faktorer fra risikofaktormodellerne 

var tilgængelige forud for transporten (f.eks. faktorer relevante for flokkens sundhedstilstand), men 

årsagen til den undervurderede risiko skal sandsynligvis findes i måleusikkerheden på variable, der 

indgår i prædiktionsmodellerne, f.eks. at gennemsnitstemperaturen ikke tager højde for lokale 

vejrfænomener, og at afstanden ikke tager højde for trafikale problemer, der kan have forlænget 

transporttiden. Det er derfor tvivlsomt, om et risikovurderingssystem bygget på disse fire 

prædiktionsmodeller kan opnå høj direkte effekt på dyrevelfærden i form af korrekt udpegning af 

højrisiko-flokke. Indirekte effekter opnået gennem øget fokus på risikofaktorerne fra  – såvel branche 

som myndigheder – vil dog fremadrettet kunne være en væsentlig konsekvens af disse nye resultater, 

som ikke før har været tilgængelige under danske forhold.   

 

Hvis man vælger en høj specificitet frem for sensitivitet og dermed højere grænseværdi for 

sandsynligheden for høj DOA-%, vil man få færrest falsk-positive og dermed lavere risiko for 

socioøkonomiske konsekvenser for erhvervet, men man må omvendt acceptere, at en lav andel af 

flokke med høj DOA-% vil blive udpeget korrekt (f.eks. 12 % af de ikke-delslagtede flokke transporteret til 

Slagteri A). Hvis man derimod vælger en lavere grænseværdi for at få udpeget flere høj-risikoflokke og 

dermed få mulighed for at målrette før-transport tiltag for at minimere DOA, må man acceptere, at en 

højere andel af de udpegede flokke reelt vil være falsk-positive, altså lav-risikoflokke i henhold til den 

valgte definition for lav DOA-% (for eksempler, se Bilag 10) Til rapporten er desuden vedlagt et 

vejledende risikovurderingsværktøj for ikke-delslagtede flokke, der skal transporteres til Danpo A/S. 

Dette excelværktøj kan give en indikation af sandsynligheden for, at en flok vil få høj DOA-%, men 

resultatet skal fortolkes og bruges varsomt på grund af de ovennævnte usikkerheder.     

 

Vi kender ikke til andre studier, der har forsøgt at forudsige, om en kyllingeflok vil få høj DOA-%, men et 

enkelt studie har undersøgt, hvor præcist man kan forudsige høj kassationsprocent (Lupo et al., 2009). 

Lupo et al. (2009) fandt som os, at en prædiktionsmodel vil undervurdere risikoen for høj 

kassationsprocent. 

 

Den tilsyneladende lavere fejlklassifikationsprocent for flokke transporteret til Slagteri A kan skyldes, at 

der kun blev benyttet data fra 2013 til at forudsige risikoen for høj DOA-% i 2014, modsat i modellerne for 

Slagteri B, hvor data fra 2011-2013 blev benyttet. Slagteri B udskiftede i oktober 2011 sit modulsystem, 

hvilket yderligere kan have forringet, hvor præcist modellerne kan prædiktere. I drift vil et 

risikovurderingssystem jævnligt skulle opdateres med nye data for at sikre, at vægtningen af 

risikofaktorerne svarer så godt til virkeligheden som muligt. Hvis data fra 2015 for eksempel inkluderes 

må der forventes en del ændringer i vægtningen af de besætningsrelaterede faktorer pga. det 

usædvanlige sygdomsbillede, som 2015 var præget af (Dahl, 2016). Det anbefales derfor, at data fra 2015 

ikke benyttes til opdatering af systemet. 

 

Anbefalinger til interventioner ved risiko for høj DOA-% 

Risikofaktormodellerne kan bruges til at pege på interventionsmuligheder, der potentielt kan medvirke 

til at reducere DOA. De nedenfor foreslåede interventionsmuligheder skal ses i sammenhæng med 

logistikken omkring indfangning og transport. Slagtedatoen for en kyllingeflok fastsættes af slagteriet 

flere uger før kyllingerne indsættes, og der er efter slagteriernes oplysninger meget lidt mulighed for at 

ændre datoen på baggrund af kyllingernes performance. Derfor bør interventionsmuligheder fokusere 
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på mere generelle ændringer af procedurer og på udvikling og afprøvning af nyt udstyr til at skabe 

langsigtede reduktioner i DOA.     

Da omgivelsernes temperatur var en af de væsentligste risikofaktorer er det relevant at tilpasse 

eventuelle interventioner til forskellige temperaturscenarier. I varmt vejr (over 15-20 ˚C) foreslås det 

derfor at lade lastede moduler blive i huset så længe som muligt, hvis temperaturen i huset er lavere 

end ude, og ventilationen kan opretholdes, og hvis muligt bruge mobile blæsere til at køle kyllingerne 

ned efter indfangning, som foreslået af Ritz et al. (2005). Desuden anbefales det at placere tomme 

moduler mellem de fyldte for at forbedre gennemstrømningen af luft. Vores resultater indikerer, at 

slagteriernes nuværende strategi, hvor de reducerer lastetætheden med 10 % fra ca. 25˚C, sandsynligvis 

bør justeres til at reducere lastetætheden allerede fra ca. 15-20˚C. Denne undersøgelse kan ikke pege på 

en præcis grænseværdi, men jo kortere afstand, des lavere bør lastetætheden være for at modvirke 

varmestress i ikke-delslagtede og delslagtede flokke. Det foreslås ligeledes at undersøge, hvorvidt det 

er muligt at differentiere lastetætheden i de enkelte moduler i forhold til, hvor på lastbilen, modulet skal 

placeres, hvorved man kan tage højde for den heterogene temperaturfordeling i læsset, hvor kyllinger i 

kasser forrest og øverst vil være udsat for de højeste temperaturer (Mitchell et al., 1998). Derfor 

anbefales det også at læsse modulerne fra bagenden mod fronten af lastbilen i varmt vejr.  

Den kraftigt forøgede risiko for høj DOA-% ved temperaturer under 0˚C indikerer, at vinter-

presenningerne ikke har den ønskede effekt. I koldt vejr (under 0˚C) anbefales det derfor, at de 

moduler, der er mest udsatte for kulde (nederst og bagest på lastbilen) lastes på til sidst, og at alle 

moduler bliver i huset så længe som muligt. Gardiner for porten til kyllingehuse kan angiveligt være med 

til at mindske kondensering og dermed modvirke, at kyllingerne bliver fugtige før selve transporten. 

Beskyttelse mod nedbør med presenninger under læsning anbefales ligeledes (Hunter et al., 1999). Der 

er særligt behov for en større opmærksomhed på ovenstående anbefalinger i besætninger, der ligger 

langt fra slagteriet.  

Udover ovenstående specifikke anbefalinger i tilfælde af ekstreme temperaturer, kan andre tiltag 

potentielt også reducere DOA. Der var således i ca. 6 % af flokkene tale om gennemsnitlig højere 

lastetæthed end 160 cm2/kg, hvilket i sig selv udgør en risiko for høj DOA fra temperaturer over 0˚C. Det 

kan ikke udelukkes, at det er udtryk for uens fyldning af transportkasserne, hvorfor det anbefales at 

indføre vejning af modulerne under fyldning. Derudover bør ventetiden på slagteriet minimeres. For 

ovennævnte anbefalinger gælder, at de er endnu mere vigtige under ekstreme temperaturforhold og 

ved lange afstande (men også korte, hvis i varmt vejr).         

Brugen af delslagtning har potentielt en række negative konsekvenser for flokkens sundhedstilstand, 

fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, og vores resultater indikerer, at såvel delslagtede som tidligere 

delslagtede flokke kan have forøget risiko for DOA. Det er generelt tilrådeligt, at slagtealderen holdes 

under 37 dage (Bilag 8, Tabel 4), særligt hvis flokken er i risiko for høj DOA som følge af andre 

risikofaktorer. Det bør undersøges nærmere, hvad der ligger bag de gentagne højere DOA-% hos 

tidligere delslagtede flokke leveret fra bestemte huse.  

Ud over ovenstående tiltag, som slagterierne kan afprøve for at minimere DOA, bør producenterne 

ligeledes medvirke til at sikre, at slagtekyllinger, der indfanges er egnede til den forestående transport. 

Vores resultater indikerede, at rettidig aflivning af små og syge kyllinger kan reducere DOA. 

Undermålerkyllinger er eller har været syge og er derfor sandsynligvis prædisponerede for at dø under 

transport (Mitchell et al., 2004). Det anbefales derfor, at undermålerkyllinger og andre kyllinger, der 

viser tegn på sygdom, aflives i besætningen før indfangning. Den akkumulerede dødelighed, som indgår 
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som velfærdsindikator i Slagtekyllingedirektivet (EF/43/2007), optælles som andelen af selvdøde og 

aflivede kyllinger i besætningen. At aflivede kyllinger tælles med, kan imidlertid potentielt være en 

barriere for at aflive små og syge kyllinger før indfangning, hvis producenten er tæt på grænsen for 

maksimal akkumuleret dødelighed.  

 

Nye hypoteser genereret i projektet samt forslag til fremtidige undersøgelser 

En række potentielle risikofaktorer var ikke tilgængelige i KIK-databasen, såsom varighed af faste før 

indfangning, brug af vinter-presenninger på lastbiler og procedurer under indfangning og læsning. 

Variansen på CHR-niveau indikerede en høj variation mellem producenter mht. DOA, og det er derfor 

relevant at undersøge, hvilke management-faktorer, der giver anledning til disse forskelle. Det foreslås 

derfor at designe et kvalitativt studie, hvor producenter udvælges på baggrund af deres DOA og evt. 

afstand til slagteriet for på den måde at kunne undersøge betydningen af managementfaktorer, såsom 

brug af delslagtning, varighed af faste og kriterier for aflivning af kyllinger. 

 

I lyset af forventede globale klimaforandringer med højere temperaturer til følge, er det helt essentielt, 

at slagtekyllingeindustrien forbedrer deres strategier for transport i varmt vejr. På baggrund af studiets 

resultater er der behov for at undersøge betydningen af strategier omkring indfangning og læsning i 

forskellige vejrforhold for risikoen for temperaturstress og DOA. Fremtidige studier bør undersøge, 

hvordan design og procedurer ved anvendelsen af lastbiler, modulsystemer og transportkasser i højere 

grad kan beskytte kyllingerne mod ekstreme temperaturer. Der er behov for mere forskning i 

hensigtsmæssige måder at minimere kulde- og paradoksal varmestress i koldt vejr, herunder særligt 

fokus på at minimere fugt i kasserne. Der er særligt behov for forskning i alternativer til passivt 

ventilerede lastbiler, der kan fordele den fugt og varme kyllingerne producerer, ved transport i koldt 

vejr og sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning i varmt vejr.  

Der var stor variation i andelen af vingeskader registreret på de tre slagterier og fordelingen af data 

tyder på mangelfuld registrering. Der er derfor behov for at udvikle og implementere en valideret 

metode til overvågning af sådanne skader. Der var signifikante forskelle (P<0,01) mellem fangerhold i de 

univariable modeller for alle tre slagtegrupper, hvilket tyder på, at det er relevant at undersøge 

fangerholdenes håndtering af kyllingerne.  

Høj datakvalitet er helt essentielt for at kunne benytte registerdata til udpegning af højrisiko-flokke. 

Datatabet i dette studie, bl.a. som følge af formodede fejlregistreringer, på ca. 18 % og variationen 

mellem slagterier mht. parametre registreret af slagteripersonalet og veterinærkontrollen tyder på, at 

der er behov for øget fokus på datakvaliteten for at forbedre mulighederne for at bruge registerdata 

meningsfyldt til overvågning af dyrevelfærd i slagtekyllingeproduktionen. Det foreslås at undersøge, 

hvordan flere processer for dataregistrering og -håndtering kan automatiseres. Automatisering kunne 

også være en vej til at opnå større ensartethed i veterinærkontrollens registreringer.  

I lyset af resultaterne af dette studie foreslås det derudover at undersøge, hvorvidt der kan findes et 

alternativ til transport af levende slagtekyllinger, fx mobile slagterier, som kan slagte en hel kyllingeflok 

i besætningen. Fordelene ved at sådant system kan være: kortere varighed af håndtering af kyllingerne, 

lavere risiko for temperaturstress og deraf reduceret velfærd og kødkvalitet, hurtig aflivning af kyllinger 

med skader fra indfangning, højere slagtevægt og bedre kødkvalitet gennem minimering af fysiologisk 

stress og dehydrering. En undersøgelse af et sådant system bør involvere en cost-benefit-analyse, som 

tager både velfærd, slagtevægt, kødkvalitet og smittebeskyttelse i betragtning.  
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Konklusion 

Som den første undersøgelse af sin art i Danmark har dette studie på et meget stort datamateriale 

belyst, hvilke risikofaktorer, der er forbundet med høj DOA-% i danske slagtekyllingeflokke. Samlet set 

peger resultaterne på, at karakteristika ved transporten (såsom temperatur, afstanden fra besætning til 

slagteri og slagteriet) i højere grad end ved besætningen/kyllingerne (såsom flokkens sundhedstilstand) 

har betydning for, om en flok registreres med høj DOA-% på slagteriet. Fund af variation på CHR-niveau 

for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder på, at andre managementfaktorer, end de der 

var tilgængelige i KIK-databasen, imidlertid også har betydning for DOA. Overordnet set bekræfter disse 

resultater en række tidligere studier. Der er dog behov for fokus på forbedring af datakvaliteten, hvis 

data fremadrettet skal kunne benyttes til risikovurderingssystemer. De fire prædiktionsmodeller 

resulterede i mange fejlklassifikationer, når den prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% i 2014 blev 

beregnet ud fra modeller baseret på data fra 2011-2013. Som følge af usikkerhederne skal den 

beregnede prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% derfor fortolkes og bruges varsomt. Det 

konkluderes, at et risikovurderingssystem bygget på modellerne vil resultere i korrekt udpegning af få 

højrisiko-flokke, og samtidig medføre mange fejlklassificeringer. Endelig peger undersøgelsen på, at 

interventioner for at reducere DOA, og dermed øge transportegnetheden hos kyllingerne, bør fokusere 

på langsigtede ændringer af procedurer og afprøvning af nyt udstyr, der i højere grad kan beskytte 

kyllingerne mod vejrliget, sideløbende med øget fokus på kyllingernes egnethed til den forestående 

transport fra producenternes side.  
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Beskrivelse af KIK-databasen 

KIK (Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen) er et kvalitets- og dokumentationssystem, der har været i drift 

siden 2010. Databasen modtager data fra alle led af den danske slagtekyllingeproduktionskæde, herunder 

rugerier, foderstofvirksomheder, kyllingeproducenter, fangerhold, transportører, slagterier og 

veterinærkontrollen. KIK-databasen samler data på både ejendoms- og flokniveau for konventionelt 

opdrættede slagtekyllingeflokke. I foråret 2016 forlod den ene af de store fjerkræslagterivirksomheder KIK-

systemet. 

Vi modtog følgende variable fra KIK-databasen med beskrivelse fra Lyngsøe Systems, der administrerer 

databasen:  

Variabel Beskrivelse 

CHR Ejendom, besætningsnummer 

HUS Hus nummer på ejendom 

ROTATION Kyllinge hold nummer. Første hold fra et hus slagtet i 

2015 er rotation 201501, det næste hold er 201502 

o.s.v. 

SLAGTERI Slagteri 

SLAGTERI_EOF Slagteri aut. nummer, EØF 

ANTAL_KYLLINGER Samlet antal kyllinger, som er transporteret til 

slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme 

slagteri i et slagtedøgn inklusiv antal døde under 

indfangning efterladt i huset. Indberettet af slagteri. 

ANTAL_KYLLINGER_SLAGTET Antal slagtede (ophængte) kyllinger, som er 

transporteret til slagtning fra ét hus på et antal 

vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. 

Indberettet af slagteri. 

ANTAL_KG Den samlede vægt på det samlede antal kyllinger fra 

ét hus på én rotation, som er transporteret til samme 

slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri 

FANGER_HOLD Indfangningsfirma, der har indfanget de kyllinger, 

som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal 

vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. 

Indberettet af slagteri. 

FANGE_MASKINE_ID KIK ID for den fangemaskine, der er anvendt til 

indfangning af de kyllinger, som er transporteret til 

slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme 

slagteri i et slagtedøgn 

FANGE_MASKINE_NAVN Fangemaskine navn, der er anvendt til indfangning af 

de kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét 

hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et 

slagtedøgn. Indberettet af slagteri. 

FANGE_MASKINE_TYPE Fangemaskine type, der er anvendt til indfangning af 

kyllingerne. Indberettet af slagteri. 

ANTAL_MODULER Samlet antal moduler med kyllinger transporteret til 

slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme 

slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri. 

START_LAES Tidspunktet for start af læsning af første vognlæs fra 
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hus. Indberettet af slagteri. 

AFGANG Tidspunktet for afgang fra ejendom for første 

vognlæs fra hus. Indberettet af slagteri. 

ANKOMST Tidspunktet for ankomst til slagteri for første 

vognlæs fra hus. Indberettet af slagteri. 

START_SLAGTNING Tidspunktet for start af slagtning for første vognlæs 

fra hus. Indberettet af slagteri. 

ER_DELSLAGTNING Hvis slagteholdet er en delslagtning (udtynding) er 

værdien i denne kolonne 1. For slagtehold, som er 

slutslagtning eller slagtning af et helt hold er værdien 

0. 

NO_OF_SETTLEMENT_GROUPS Delslagtede hold er markeret med 0. Hold der er 

afregnet/slagtet som ét slagtehold er markeret med 1.  

HASE_SVIDNINGER Sorte haser. Indberettet af slagteri, men slagterierne 

registrerer ikke hasesvidninger på samme måde.  

VINGESKADER Vingeskader. Indberettet af slagteri, men slagterierne 

registrerer ikke vingeskader på samme måde. 

KASS_AFMAG_LUGT_MISFARV Antal kasseret, afmagring/abnorm lugt/misfarvning. 

KASS_BUGVATTERSOT Antal kasseret, bugvattersot 

KASS_LEDBETAENDELSE_FORANDRING Antal kasseret, ledbetændelse 

KASS_HUDBETAENDELSE Antal kasseret, hud 

KASS_HJERTESAEKBETAENDELSE Antal kasseret, hjerte 

KASS_LUFTSAEKBET_PERITONITIS Antal kasseret, lunger/luftsække 

KASS_LEVER Antal kasseret, lever 

KASS_BUGHINDER_AEGGELDER Antal kasseret, bughinde/æggeleder 

KASS_DIVERSE Antal kasseret pga. sygdom, andet 

KASS_AFMAGRING Antal kasseret, afmagring 

KASS_MISFARVNING Antal kasseret, misfarvning 

KASS_RIFTER Antal kasseret, rifter 

KASS_AKUT_LEVERBETAENDELSE Antal kasseret, akut leverbetændelse 

KASS_KRONISK_LEVERFORANDRING Antal kasseret, kronisk leverforandring 

KASS_BRUD_BLOEDNINGER Antal kasseret, brud og blødninger 

KASS_AFBLOD_MASKIN Antal kasseret, manglende afblødning, maskinskade, 

andet  

TP_NO_OF_0 Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 0 

TP_NO_OF_1 Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 1 

TP_NO_OF_2 Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 2 

KASS_SMAA Antal små, aflivet før slagtning 

CV CV tal 

DOA Antal døde under transport (DOA) til slagteriet 

DOA_PCT_DELIVERED % DOA. Antal døde under transport (DOA) til 

slagteriet i forhold til samlet antal kyllinger, som er 

transporteret til slagtning. 

DOD Antal, som er fundet døde hos producent under 

indfangning af et slagtehold. Det er kyllinger, som 

tydeligt ser ud til at have været døde før 

indfangningen er startet 

ILLNESS Antal syge, aflivet før slagtning 
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DDC Antal døde under indfangning 

SLAUGHTER_AGE Alderen målt i dage af de kyllinger som er 

transporteret til slagtning fra ét hus på et antal 

vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn 

WEIGHT_ALIVE Gennemsnitsvægten på de kyllinger der er 

transporteret til slagtning fra ét hus på et antal 

vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn 

CONDEMNATION_PCT_DELIVERED % kasserede. Antal kasserede (alle kassationsårsager 

med diagnose samt manglende afblødning og 

maskinel beskadigelse) i forhold til samlet antal 

kyllinger, som er transporteret til slagtning.   

KASS_ILLN_DOA_PCT_DELIVERED % kasserede med diagnose (alle kassationsårsager 

med diagnose undtagen KASS_AFBLOD_MASKIN) 

samt DOA i forhold til samlet antal kyllinger, som er 

transporteret til slagtning.   

ROT_MORTALITY % manglende, beregnet som differencen mellem 

antal daggamle kyllinger indsat i huset, og det 

samlede antal kyllinger fra huset som er transporteret 

til slagtning (pr rotation)  

ROT_FCR Kg foder anvendt pr kg levende vægt (pr rotation) 

ROT_AVERAGE_HEN_AGE Den gennemsnitlige hønealder i uger for de daggamle 

kyllinger som er indsat i ét hus i én rotation 

ROT_NUMBEROFPARENTFLOCKS Antal forældreflokke. Hvis alle æg stammer fra 

samme forældreflok er værdien 1 

PARENT_FLOCK_ID Rugeri ID (flok nummer og indsættelsesdato) for den 

rugeægsproduktionsflok (forældreflok), som har 

leveret de fleste æg til et hold kyllinger i ét hus 

NUMBER_OF_EGGS_PCT Den % andel af æggene, der stammer fra 

hønseflokken som har leveret de fleste æg til et hold 

kyllinger i ét hus 

ROT_CALCULATED_MAX_DENSITY Den højeste belægningsgrad (kg pr m2) beregnet i ét 

hus på et tidspunkt (given slagtealder) hvor der 

foretages slagtning (slagte/afregningshold) i løbet af 

én rotation 

ROT_CHICKS_PLACED Antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én 

rotation 

ROT_ONSET_DATE Indsættelsesdato for de daggamle kyllinger i ét hus i 

én rotation 

ROT_FIRST_WEEK_DEAD_PCT Den andel (%) af kyllinger som er døde 

(morgen+aften) eller aflivet (morgen+aften) den 

første uge ud af det antal daggamle kyllinger som er 

indsat i ét hus i én rotation 

ROT_ILLNESS_TREATMENTS Antal sygdomsbehandlinger i ét hus i én rotation 

ROT_IB_VACCINE Antal vaccinationer mod Infektiøs Bronchitis (IB)  i 

ét hus i én rotation 

ROT_GUMBORO_VACCINE Antal vaccinationer mod Gumboro (IBD)  i ét hus i 

én rotation 

ROT_CULL_PCT_OF_PLACED % aflivede. Antal aflivede (af producenten) kyllinger 

(registreret morgen+aften) i forhold til antal indsatte 

daggamle kyllinger i ét hus i én rotation 

ROT_CULL_DEAD_PCT_OF_PLACED % aflivede og døde. Antal aflivede (af producenten) 

og døde kyllinger (registreret morgen+aften) i 

31



  Bilag 1, delprojekt 1. 

forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i 

én rotation 

ROT_DIFF Difference mellem antal indsatte kyllinger 

(ROT_CHICKS_PLACED) fratrukket samlet antal 

døde i opdrætsperioden indberettet af landmanden og 

antal kyllinger leveret fra huset (sum af 

ANTAL_KYLLINGER for rotationen) 

ROT_DIFF_PCT Difference i % med ROT_CHICKS_PLACED som 

denominator 

MANUAL_REG_BY_PRODUCER Værdien 1 i kolonnen markerer slagtehold, hvor 

producenten selv har registreret slagteri data.    
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Oversigt over variable, der blev testet i de univariable modeller. Variable stammer fra KIK, DMI eller er beregnet på basis af variable herfra. Variable, der blev 

benyttet til at beregne andre variable, men som ikke blev testet i de univariable modeller, er ikke medtaget i tabellen. De variable er listet efter, hvilken fase i 

produktionskæden, de vedrører, beskrivelse af hvordan registreret/beregnet og af hvem, antal observationer i det samlede datasæt (n=14.515) eller per kategori ved 

kategoriske variable. Gennemsnit, standardafvigelse, minimum og maksimum er angivet, enten for alle observationer eller per kategori.  

 Variabel Beskrivelse og hvordan registreret (KIK/DMI og/eller 

beregning) 

n og/eller n per 

kategori 

Gennemsnit Standard-

afvigelse 

Min-Max 

 DOA-% 

 

  

% døde under transport (DOA) til slagteriet i forhold antal 

transporterede, registreret af slagteriet ved ophængning. En DOA-

kylling er vurderet som død efter indfangningens begyndelse.  

Kategoriseret som:  

Høj: > 0,342 % 

Lav: <= 0,342 %   

14.515  

Høj: 2.172 

Lav: 12.343  

0,27 0,40 0,003-21,18 

Datastruktur       

 CHR nummer Identifikationsnummer for besætningen fra det Centrale 

Husdyrbrugs Register.  

155 CHR numre:  

27-527 flokke per CHR 

nummer.   

- - - 

 Hus indenfor CHR 

nummer 

‘Random effect’ bestående af CHR nummer og Hus   356 kombinationer: 27-

74 flokke per 

kombination. 

- - - 

 Rotation Produktionscyklusnummer. En cyklus starter, når et hold daggamle 

kyllinger indsættes i et hus. Første hold fra et hus slagtet i 2011 er 

rotation 201101, det næste hold er 201102 osv.   

36 rotationer i alt - - - 

 Slagteri Slagteriet, som flokken er transporteret til. Slagteri A: 6.073 

Slagteri B: 5.085 

Slagteri C: 3.357 

- - - 

 Slagtegruppe 

 

 

Delslagtet: Den første delslagtning af en population af kyllinger, 

der er opdrættet i samme hus indenfor et CHR nummer.  

Tidligere delslagtet: Slutslagtning eller anden eller tredje 

delslagtning (30 observationer) af en population af kyllinger, der er 

opdrættet i samme hus indenfor et CHR nummer. 

Ikke-delslagtet: En population af kyllinger opdrættet i samme hus 

indenfor CHR nummer, der transporteres til slagtning på samme 

dag.   

Delslagtet: 3.528  

Tidligere delslagtet: 

3.455  

Ikke-delslagtet: 7.532 

- - - 

 År År, hvor læsning startede.  

 

2011: 3.846 

2012: 3.670 

2013: 3.616 

2014: 3.383 

- - - 

 Ugedag Ugedag, hvor læsning startede.  

Lørdag og søndag blev lagt sammen til Weekend pga. af for få 

Mandag: 3.102 

Tirsdag: 2.778 

- - - 
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observationer på lørdage.   Onsdag: 2.747 

Torsdag: 2.823 

Fredag: 1.078 

Weekend: 1.987 

Besætningsrelaterede faktorer 
Forældreflok Forældreflok_ID 

 

 

Kombination af forældreflok-besætningsnummeret og det årstal 

forældreflokken blev indsat, indberettet af rugeriet. I 6.055 

observationer var der mere end en forældreflok, der havde leveret 

æg til slagtekyllingeflokken, og forældreflokken kunne derfor ikke 

entydigt identificeres.  

179 forældreflokke: 1-

196 

slagtekyllingeflokke 

per forældreflok.   

- - - 

 Forældreflokkens 

alder  

 

 

Gennemsnitlig alder (i uger) for alle forældredyrsflokke, der har 

leveret kyllinger til en slagtekyllingeflok, indberettet af rugeriet. 

Når der er flere forældredyrsflokke er høne-gennemsnitsalderen 

beregnet som summen af antal æg gange hønealder for de 

forældredyrsflokke, som har leveret æg til et hold kyllinger, set i 

forhold til antal indsatte kyllinger i huset.  

14.515 41,1 9,7 24-64  

Opdrætsperioden Antal kyllinger indsat Antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation. Registreret 

af rugeriet ved læsning af 100 kyllinger per transportkasse, kasserne 

vejes som kontrol.  

14.515 33.341 8.850 4.300-

66.700 

 % Døde i første uge Den andel (%) af kyllinger, som producenten har registreret som 

døde (morgen+aften) eller aflivet (morgen+aften) i den første uge 

ud af det antal daggamle kyllinger, som er indsat i ét hus i én 

rotation 

14.422 0,95 0,61 0,04-13,59 

 IB vaccination Revaccination mod Infektiøs Bronchitis (IB) i ét hus i én rotation, 

registreret af producenten. 

Ja: 10.013 

Nej: 4.502   

- - - 

 Gumboro vaccination En eller flere vaccinationer mod Gumboro (IBD) i ét hus i én 

rotation, registreret af producenten.  

Ja: 4.889 

Nej: 9.626 

- - - 

 Behandling En eller flere sygdomsbehandlinger i ét hus i én rotation, registreret 

af producenten.  

Ja: 581  

Nej: 13.934 

- - - 

 % Aflivede % aflivede kyllinger (morgen+aften) i forhold til antal indsatte 

daggamle kyllinger i ét hus i én rotation, registreret af producenten.  

13.637 0,82 0,61 0,01-8,59 

 % Selvdøde % selvdøde kyllinger (morgen+aften) i forhold til antal indsatte 

daggamle kyllinger i ét hus i én rotation, registreret af producenten. 

14.492 2,37  1,21 0,03-28,65 

 Difference mellem % 

beregnet dødelighed 

og % registreret 

dødelighed 

Difference mellem % beregnet dødelighed, beregnet af slagteriet 

som differencen mellem antal daggamle kyllinger indsat i huset og 

det samlede antal kyllinger fra huset, som er transporteret til 

slagtning (pr rotation) og registreret dødelighed (% aflivede og % 

døde kyllinger), registreret af producenten (morgen+aften) i forhold 

til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation. 

Kategoriseret som:   

Høj+: 3.140 

Lav/høj-: 11.201   

     

0,36

 

  

2,20 -21,95-76,29 
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Høj+: > 0,8 %-point 

Lav/høj-: <= 0,8 %-point  

 Ratio mellem % 

selvdøde og % 

aflivede 

Ratio mellem % selvdøde og % aflivede, registreret af producenten, 

i ét hus i én rotation. Kategoriseret som:  

Høj: > 1,25 

Lav: <= 1,25 

Høj: 12.495 

Lav: 1.134 

6,99

  

19,82 0,01-576,00 

 FCR (feed-

conversion-rate) 

Fodereffektivitet beregnet som kg foder anvendt pr kg levende vægt 

(pr rotation), beregnet af slagteriet. 

14.318 1,63  0,09 1,02-2,37 

 Maksimal 

belægningsgrad 

 

Den højeste belægningsgrad (kg pr m2) beregnet i ét hus på et 

tidspunkt (given slagtealder), hvor der foretages slagtning 

(slagte/afregningshold) i løbet af én rotation, beregnet af slagteriet. 

14.441 39,31 2,84 25,02-53,18 

 Gennemsnitlig 

slagtevægt 

Gennemsnitsvægten (i g) på de kyllinger, der er transporteret til 

slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et 

slagtedøgn, beregnet af slagteriet. 

 14.515 

  

2.099 192 1.352-2.866 

 Slagtealder Alderen målt i dage af de kyllinger, som er transporteret til 

slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et 

slagtedøgn, beregnet af slagteriet. Kategoriseret som:  

Høj: > 37 dage 

Lav: <= 37 dage 

14.515 

Høj: 3.456 

Lav: 11.059 

35,5 2,1 29,4-43,6 

 Gennemsnitlig daglig 

tilvækst 

Gennemsnitlig levende vægt per levedøgn i dage (i g/dag), beregnet 

på baggrund af gennemsnitlig slagtevægt og slagtealder.  
14.511 59,09 3,58 

40,74-69,88 

 Trædepudeflokscore Trædepudeflokscoren beregnet ud fra antallet af kyllingefødder 

med score 0, 1 og 2, indberettet af veterinærkontrollen:  

Trædepudeflokscore = 0,5 * (antal fødder scoret 1) + 2 * (antal 

fødder scoret 2). Kategoriseret som:  

Lav: <= 40  

Moderat: > 40 & <= 80 

Høj: > 80 

Lav: 11.217 

Moderat: 2.313 

Høj: 985 

28,53

 

  

30,75 0,00-200,00 

 Undermålerkyllinger % undermålerkyllinger (små kyllinger), aflivet før slagtning ud af 

alle transporterede kyllinger fra ét hus på et antal vognlæs til 

samme slagteri i et slagtedøgn, registreret af slagteriet. 

14.515 0,05 0,08 0,00-4,42 

 % kasserede kyllinger 

af sygdomsmæssige 

årsager 

Summen af kyllinger kasseret med følgende diagnosekategorier:  

bugvattersot, misfarvning, ledbetændelse, hudbetændelse, 

hjertesækbetændelse, luftsækbetændelse/peritonitis, rifter, akut og 

kronisk leverbetændelse, indberettet af veterinærkontrollen. I 

procent i forhold til antal slagtede kyllinger.  

13.974 

  

0,74 0,57 0,00-14,78 

 % døde kyllinger før 

indfangning (DOD) 

% kyllinger, der tydeligt ser ud til at have været døde før 

indfangningen i forhold til antal transporterede kyllinger fra ét hus 

på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, registreret på 

slagteriet ved ophængning i forbindelse med optælling af DOA-

kyllinger. Kategoriseret som:  

Høj: 1.535 

Lav: 12.980 

0,02 0,03 0,00-1,68 
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Høj: >0,05 % 

Lav: <= 0,05 %   

Forskudte 

besætningsvariable 

Gns. DOA-% for de 

tre seneste flokke fra 

samme hus indenfor 

CHR nummer 

Gns. DOA-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor 

CHR nummer. Beregnet separat for delslagtede (D) flokke og for 

ikke-delslagtede og tidligere delslagtede (IDT) flokke.  

D: 2.726 

IDT: 10.987 

D: 0,29 

IDT: 0,26 

D: 0,29 

IDT:0,22 

D: 0,05-5,20 

IDT: 0,07-

7,20 

 Gns. total 

dødelighedsprocent 

(% selvdøde og % 

aflivede) for de tre 

seneste flokke fra 

samme hus indenfor 

CHR nummer 

Gns. total dødelighedsprocent (% selvdøde og % aflivede) for de tre 

seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer, registreret af 

producenten. Kategoriseret som:  

Høj: > 4,00 % 

Lav: =< 4,00 % 

 

10.987 

Høj: 1.531 

Lav: 8.333 

3,19 0,98 0,75-15,8 

 Gns. DOD-% for de 

tre seneste flokke fra 

samme hus indenfor 

CHR nummer 

Gns. DOD-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor 

CHR nummer. Beregnet separat for delslagtede (D) flokke og for 

ikke-delslagtede og tidligere delslagtede (IDT) flokke. 

D: 2.726 

IDT: 10.987 

D: 0,02 

IDT: 0,02 

D: 0,02 D: 0-0,49 

0,00-0,56 

 Gns. difference 

mellem % beregnet 

dødelighed og % 

registreret dødelighed 

for de tre seneste 

flokke fra samme hus 

indenfor CHR 

nummer 

Gns. difference mellem % beregnet dødelighed og % registreret 

dødelighed for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR 

nummer. Kategoriseret som:  

Høj+: > 0,8 %-point 

Lav: <= 0,8 %-point & > 0,8 %-point 

Høj-: <= -0,8 %-point 

 

9.639 

Høj+: 1.715 

Lav: 7.573 

Høj-: 351 

0,36 1,38 -6,00-26,00 

 Gns. total 

kassationsprocent for 

de tre seneste flokke 

fra samme hus 

indenfor CHR 

nummer 

Gns. total kassationsprocent (uden maskinskader) for de tre seneste 

flokke fra samme hus indenfor CHR nummer. Beregnet separat for 

delslagtede (D) flokke og for ikke-delslagtede og tidligere 

delslagtede (IDT) flokke. 

D: 2.719 

IDT: 10.987 

D: 0,89 

IDT: 0,92 

D: 0,39 

IDT: 0,41 

D: 0,21-3,99  

IDT: 0,18-

5,19 

Transportrelaterede faktorer 
Indfangning Fangerhold_ID KIK ID for fangerhold, der har indfanget de kyllinger, som er 

transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme 

slagteri i et slagtedøgn, indberettet af slagteriet. 

43 fangerhold. 1-1.110 

flokke per fangerhold.  

- - - 

 % Vingeskader % vingeskader registreret af slagteriet, en stikprøve umiddelbart 

efter kyllingerne er hængt op. Stikprøvens størrelse varierer mellem 

slagterierne.  

    

Vejrforhold  Middeltemperatur Middeltemperatur (i ˚C) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 06.00 

– 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. minut 

14.515 

<-5: 272 

8,29

  

6,30

  

-13,47-25,80 
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på DMI vejrstation Aars Syd. Kategoriseret på to forskellige måder 

afhængigt af datasættets størrelse: 

Risikofaktormodeller:  

<-5: =< -5˚C 

-5-0: >-5˚C & =< 0˚C 

0-15: >0˚C & =< 15˚C 

15-20: >15˚C & =< 20˚C 

>20: > 20˚C 

Prædiktionsmodeller:  

<0: =< 0˚C 

0-17: >0˚C & =< 17˚C 

>17: > 17˚C 

-5-0: 1.326 

0-15: 10.782 

15-20: 1.937 

>20: 198 

 

<0: 1.598 

0-17: 12.002 

>17: 915 

 Middel relativ 

luftfugtighed  

Middel relativ luftfugtighed (i %) for et 12 timers tidsinterval, enten 

kl. 06.00 – 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 

10. minut på DMI vejrstation Aars Syd.  

14.515 

 

86,41

  

10,02 37,36-

100,00 

 Middelvindhastighed  Middelvindhastighed (i m/s) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 

06.00 – 18.00 eller 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 

10. minut på DMI vejrstation Aars Syd. 

14.515 

 

4,03

 

  

2,16 0,29-15,10 

 Akkumuleret nedbør  Akkumuleret nedbør (i mm) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 

06.00 – 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. 

minut på DMI vejrstation Aars Syd.  

14.515 

 

1,04

  

2,43 0,00-33,30 

Transport Lastetæthed Gennemsnitlig lastetæthed (cm
2
/kg) per modul per flok på tværs af 

alle vognlæs, der transporterer kyllinger til slagtning fra ét hus til 

Slagteri A i et slagtedøgn. Kun data tilgængeligt fra Slagteri A i 

perioden 2013-2014. Beregnet som arealet per modul divideret med 

gennemsnitlig vægt per modul (beregnet som kg transporteret 

divideret med antal moduler på alle vognlæs). Kategoriseret som:  

Lav: > 160 cm
2
/kg 

Høj: <= 160 cm
2
/kg 

Lav: 2.364 

Høj: 162 

168.8 11,1 142,1-220,0 

 Afstand fra besætning 

til slagteri 

Afstand fra besætning til slagteri (i km). CHR nummerets adresse 

(ejendomsadressen) blev slået op i CHR. Den korteste afstand fra 

besætning til slagteri målt i Google Maps for hver kombination af 

CHR og slagteri A, B eller C.    

14.515 115 74 8-320 

Slagterirelaterede faktorer 
På slagteriet Ankomsttid til 

slagteriet 

Tidspunkt for ankomst til slagteriet af det 1. læs af en flok, 

registreret af slagteriet.  

Dag: 06:01 – 18:00 

Aften: 18:01 – 23:59 

Nat: 00:00 – 06:00 

Dag: 4.648 

Aften: 4.449 

Nat: 5.418 

- - - 

 Ventetid på slagteriet Tidsinterval (i minutter) mellem den registrerede ankomsttid til 12.225 182 99 1-1.373 
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slagteriet for det 1. vognlæs og det registrerede starttidspunkt for 

slagtning af flokken, som er transporteret til slagtning fra ét hus på 

et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, registreret af 

slagteriet.    
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Typer af fejl i tidsintervaller afledt af tidspunkter registreret i KIK  

De beregnede tidsintervaller var i 2.677 tilfælde fejlbehæftede (svarende til 15,4 % af datasættet).  

 

Antal 

observationer 

(n=17.375) 

Fejlkategori Beskrivelse af fejl Beslutning om editering 

8 -2 Ekstremt lang transporttid Alle tidsvariable blev fjernet 

475 -1 En eller flere ulogiske fejl i tidspunkter og/eller -

intervaller  

 

Alle tidsvariable blev fjernet 

681 0 00:00 i slagtetidspunkt og deraf følgende negativ 

eller ventetid på slagteriet=0. Resterende 

tidsvariable virker realistiske 

Slagtetidspunktet blev fjernet 

– de resterende tidsvariable 

blev bibeholdt  

14,698 1 Ingen fejl konstateret  

187 2 Negativ ventetid på slagteriet som følge af 

datofejl i slagtetidspunktet.  

Slagtetidspunktet blev fjernet 

– de resterende tidsvariable 

blev bibeholdt 

325 3 Ekstremt lang ventetid/total varighed af 

kyllingers ophold i transportkasserne (>24 timer) 

Slagtetidspunktet blev fjernet 

– de resterende tidsvariable 

blev bibeholdt 

825 4 00:00 i slagtetidspunkt og deraf følgende 

ventetid på slagteriet > 0. Resterende tidsvariable 

virker realistiske 

Slagtetidspunktet blev fjernet 

– de resterende tidsvariable 

blev bibeholdt 

176 5 Slagtedato matcher ikke de resterende datoer, 

resulterende i enten negativ eller ekstremt lang 

total varighed af kyllingers ophold i 

transportkasserne 

Slagtetidspunktet blev fjernet 

– de resterende tidsvariable 

blev bibeholdt 

 

 Definition  Hvordan registreret Beslutning om brug af data 

Indfangningens 

varighed 

Interval mellem 

læsningens start og 

1. lastbils afgang 

fra besætningen.   

Registreret manuelt 

af fangerholdet. 

Lav variation tydede på, at der kunne 

være tale om automatisk registrering for at 

opnå en varighed af indfangningen på 60 

minutter. Derfor blev indfangningens 

varighed udeladt fra dataanalysen. 
Transportens 

varighed 

Interval mellem 1. 

lastbils afgang fra 

besætningen og 1. 

lastbils ankomst til 

slagteriet 

Afgang fra 

besætningen registreret 

som ovenfor. Ankomst 

til slagteriet registreret 

enten manuelt af 

vognmand ved 

indvejning på brovægt 

eller automatisk ved 

aflæsning af moduler 

til venteområde.  

På grund af den høje fejlprocent og heraf 

datatab ved at bruge tidsintervallerne afledt af 

tidsmarkørerne i KIK samt muligheden for at 

bruge data fremadrettet blev afstanden mellem 

CHR nummer og slagteri valgt som udtryk for 

transportens varighed i de videre analyser. 

Ventetid på 

slagteriet 

Interval mellem 1. 

lastbils ankomst til 

slagteriet og 

slagtetidspunktet 

Ankomst som ovenfor. 

Slagtetidspunkt 

registreret manuelt af 

slagteformanden. 

Slagterierne oplyste, at lange ventetider kan 

forekomme, når et slagtehold/flok af 

forskellige årsager må vente fra et skift til det 

næste. Ventetiden på slagteriet blev benyttet i 

tilfælde, hvor der ikke var konstateret fejl i 

slagtetidspunktet. 

39



  Bilag 4, delprojekt 1. 

Fordeling af kassationsårsager indberettet af veterinærkontrollen. Der registreres kun én kassationsårsag per kasseret 

kylling, uanset at en kylling kan have flere diagnoser samtidigt.   

Figur 1. Eksempler på mangelfuld registrering (bugvattersot og ledbetændelse) på tværs af slagterier 

% Bugvattersot:  

 

% Ledbetændelse: 
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Figur 2. Eksempler på forskelle mellem fordeling af kassationsårsager mellem Slagteri A, B og C. 

% Rifter: 

Slagteri A:  

 

Slagteri B: 

  

Slagteri C: 
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% Hjertesækbetændelse:  

Slagteri A:  

 

Slagteri B:  

 

Slagteri C:  
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% Kronisk leverbetændelse: 

Slagteri A:  

 

Slagteri B: 

  

Slagteri C:  
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Fordeling af registrering af hasesvidninger og vingeskader, indberettet af Slagteri A, B og C, x-aksen angiver % 

hasesvidninger hhv. vingeskader registreret og y-aksen antallet af flokke.  

% Hasesvidninger: Der er tegn på kraftig underrapportering på Slagteri A og C.  

Slagteri A: 

 

Slagteri B:  

 

Slagteri C:  
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% Vingeskader: Der er tegn på kraftig underrapportering på Slagteri B. 

Slagteri A:  

 

Slagteri B:  

 

Slagteri C:  
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Boxplot af differencen mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed i %-point  på y-aksen mellem CHR 

numre, data på rotationsniveau. En lodret linje på x-aksen repræsenterer et CHR nummer. Hver box angiver differencer, 

der ligger indenfor 1. og 3. kvartil, mens vandrette linjer for enden af stiplede linjer angiver hhv. minimum og 

maksimum for rotationer indenfor hvert CHR nummer. Datasættet er sorteret efter medianen for differencen. n=12.914.  

  
CHR nummer 
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Statistisk modellering  

Data blev analyseret vha. det statistiske analysesoftware R (R, version 3.1.1, Boston, MA, USA) og 

Microsoft Excel (Microsoft Office Excel 2010, Redmond, WA, USA). De otte datasæt blev analyseret som 

beskrevet herunder. Alle potentielle forklarende variable blev centreret og skaleret forud for modelleringen. 

Variable uden et markant datatab
1
 blev testet for statistisk sammenhæng med høj DOA-% i univariable 

generaliserede hierarkiske regressionsmodeller med CHR nummer og hus indenfor CHR nummer som 

’random effects’. Korrelationer mellem alle forklarende variable med p<0.2 blev undersøgt (test af 

korrelation eller visuel inspektion af boxplots). Hvis korrelationen blev vurderet som stærk blev den variabel 

med den mest signifikante sammenhæng med høj DOA-% og/eller med mest biologisk relevans udvalgt til 

test i den multivariable model. De multivariable modeller blev bygget vha. ’step-wise forwards selection’ 

baseret på Akaike’s Information Criterion (AIC). Da hovedeffekterne var fundet blev alle tovejs 

interaktioner testet og alle variable, der ikke var en del af den multivariable model, blev testet for 

konfundering (et eller flere parameterestimater ændrede sig mindst 25-30 %). Der blev ikke konstateret 

konfundering i modellerne. Signifikansniveauet blev sat til p<0,01 for at undgå overfortolkning af 

sammenhænge sfa. datasættets størrelse. Hvis der ikke var prædikterede sandsynligheder over 75 % i 

gruppen af observeret lav DOA-% var vi tilfredse med modellen. Konfidensintervaller (95 %) på 

parameterestimaterne blev simuleret/estimeret vha. ’bootstrapping’ (250 simulationer per model). Odds ratio 

(OR) blev valgt som associationsmål. For at visualisere resultaterne af de endelige modeller, blev de 

simulerede prædikterede sandsynligheder for høj DOA-% plottet overfor udvalgte forklarende variable med 

angivelse af konfidensintervaller på den prædikterede sandsynlighed i hele det observerede interval af den 

forklarende variabel.  

De mest reducerede prædiktionsmodeller baseret på AIC og kravet om p<0,01 blev undersøgt for 

præcisionen i at prædiktere sandsynligheden for høj DOA-% for alle flokke transporteret i 2014 ud fra en 

model, der var trænet på data fra 2011-2013
2
. De bedste modeller blev udvalgt ud fra visuel inspektion af 

ROC-kurver. Alle variable, der var med i en eller flere af disse fire modeller, blev indsat i alle fire modeller. 

Visuel inspektion af ROC-kurver for de fremkomne modeller viste, at præcisionen i prædiktionerne ikke blev 

forringet ved at tage alle variable med og derfor blev de fuldstændige modeller valgt som endelige. De 

gennemsnitlige parameterestimater for de endelige modeller trænet på data fra 2011-2013
2
 ligger til grund 

for de prædikterede sandsynligheder og tilhørende sensitivitet (Se) og specificitet (Sp), der blev brugt til at 

beregne antallet af fejlklassifikationer i 2014 ved cut-off værdier for den prædikterede sandsynlighed for høj 

DOA-% mellem 0 og 100 %. 

                                                           
1 Hvis mere end ca. 25 % af observationerne manglede blev variablen ikke testet i den multivariable model.  
2
 Slagteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat. Derfor kunne modellen for 

Slagteri A kun trænes på data fra 2013.   
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Resultater af risikofaktormodellerne for hhv. ikke tidligere delslagtede slagtekyllingeflokke (Tabel 1), delslagtede 

slagtekyllingeflokke (Tabel 2) og tidligere delslagtede slagtekyllingeflokke (Tabel 3)  

 

Tabel 1. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i 

konventionelle slagtekyllingeflokke, der ikke tidligere var delslagtede og blev transporteret til Slagteri A
1
, B eller C i 

Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og 

standardafvigelse for ’random effects’ og for ’fixed effects’: antal observationer (n), parameterestimater med 95 % 

konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) 

til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, n=5.113 

’Random effects’ n Varians Standardafvigelse  

CHR nummer 152 0,21    0,45    

Hus indenfor CHR nummer 346 0,00 0,00  

’Fixed effects’ n Estimat
2
 (95% KI) OR (95% KI) 

OR ved stigning fra 

Q25-Q75 (Q25-Q75) 

Konstant 
 

-3,32 (-3,59--3,06) 
  

Slagteri-relaterede faktorer     

Slagteri                   2533 Ref. 1,0 
 

             1938 1,17 (0,90-1,48) 3,2 (2,5-4,4)*** 
 

             1073 1,24 (0,93-1,62) 3,5 (2,5-5,0)*** 
 

Ventetid på slagteriet, per 60 minutter 5169 0,14 (0,09-0,18) 1,1 (1,1-1,2)** 1,2 (132-221 min) 

Transport-relaterede faktorer     

Gns. temperatur    > 20˚C 80 1,66 (1,05-2,27) 5,3 (2,9-9,7)*** 

 15-20˚C 773 0,58 (0,34-0,83) 1,8 (1,4-2,3)*** 
 

0-15˚C 4097 Ref. 1,0 
 

-5-0˚C 497 1,03 (0,76-1,29) 2,8 (2,1-3,6)*** 
 

<= -5˚C 97 0,79 (-0,82-1,51) 2,2 (0,4-4,5) 
 

Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km  5544 0,81 (0,64-1,01) 2,2 (1,9-2,7)*** 2,7 (60-183 km) 

Interaktion mellem gns. temperatur og afstand 

> 20˚C og per 100 km  80 -1,35 (-2,27- -0,68) 0,3 (0,1-0,5)** 0,2 (60-183 km) 

15-20˚C og per 100 km  773 -0,56 (-0,85- -0,25) 0,6 (0,4-0,8)** 0,5 (60-183 km) 

0-15˚C og per 100 km  4097 Ref. 1,0 
 

-5-0˚C og per 100 km 497 0,19 (-0,19-0,58) 1,2 (0,8-1,8) 1,3 (60-183 km) 

<= -5˚C og per 100 km  97 1,49 (0,66-3,38) 4,5 (1,9-29,5)* 6,3 (60-183 km) 

Middelvindhastighed, per 1 m/s 5544 0,07 (0,03-0,11) 1,1 (1,0-1,1)* 1,2 (2,2-5,2 m/s) 

Ankomst af 1. læs kl. 18.01-23.59 1795 0,39 (0,17-0,61) 1,5 (1,2-1,8)** 
 

kl. 00.00-06.00 2174 Ref. 1,0 
 

kl. 06.01-18.00 1575 0,10 (-0,13-0,34) 1,1 (0,9-1,4) 
 

Besætningsrelaterede faktorer     

Forældreflokkens alder, per 10 uger 5544 -0,18 (-0,27- -0,09) 0,8 (0,8-0,9)** 0,7 (32-50 uger) 

% døde kyllinger før indfangning (DOD)  

<= 0,05 % 5369 Ref. 1,0  
> 0,05 % 175 1,99 (1,66-2,42) 7,3 (5,3-11,2)*** 

 
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige 

årsager, per %-point 
5476 0,39 (0,27-0,51) 1,5 (1,3-1,7)*** 1,2 (0,49-0,90 %) 

                                                           
1 Slagteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat, hvilket påvirkerede såvel 

lastbiler, modulsystem og venteområdet på slagteriet. Af den grund blev kun data efter denne periode benyttet i modellen.   
2 Parameterestimaterne rapporteret her er gennemsnit og 95% konfidensintervaller fra bootstrapping kun med CHR nummer som 

random effect, da Hus indenfor CHR nummer ikke bidrager til variansen.   
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% undermålerkyllinger, per 0,1 %-point 5544 0,26 (0,13-0,38) 1,3 (1,1-1,5)*** 1,1 (0,01-0,05 %) 

Gns. kropsvægt per døgn, per 1 g/døgn 5543 0,05 (0,02-0,08) 1,1 (1,0-1,1)* 1,2 (58-62 g/døgn) 

*** p <0,0001, ** p<0,001, * p<0,01  

Tabel 2. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i 

delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri B eller C i Danmark i perioden 1. 

januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for ’random 

effects’ og for ’fixed effects’: antal observationer (n), parameterestimater med 95 % konfidensintervaller (KI), odds 

ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de 

kvantitative variable, n=2.475 

’Random effects’ n Varians Standardafvigelse  

CHR nummer 80 0,00 0,00  

Hus indenfor CHR nummer 187 0,06 0,25  

’Fixed effects’ n Estimat (95 % KI)
3
 OR (95 % KI) 

OR ved stigning 

fra Q25-Q75 

(Q25-Q75) 

Konstant 
 

-2,04 (-2,29- -1,80) 
  

Slagteri-relaterede faktorer 
    

Ventetid på slagteriet, per 60 minutter 2589 0,13 (0,08-0,17) 1,1 (1,1-1,2) *** 1,3 (100-208 min) 

Transport-relaterede faktorer 
    

Gns. temperatur          > 20˚C 31 1,37 (0,24-2,17) 3,9 (1,3-8,7)* 
 

15-20˚C 392 0,39 (0,10-0,69) 1,5 (1,1-2,0)’ 
 

0-15˚C 2013 Ref. 1,0 
 

-5-0˚C 266 0,41 (0,05-0,72) 1,5 (1,1-2,1)’ 
 

<= -5˚C 43 0,58 (-0,64-1,66) 1,8 (0,5-5,2) 
 

Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km 2745 0,32 (0,10-0,52) 1,4 (1,1-1,7)* 1,3 (40-115 km) 

Interaktion mellem gns. temperatur og afstand 

> 20˚C og per 100 km 31 -1,52 (-4,03- -0,34) 0,2 (0,0-0,7)’ 0,3 (40-115 km) 

15-20˚C og per 100 km  392 -0,78 (-1,32- -0,30) 0,5 (0,3-0,7)* 0,6 (40-115 km) 

0-15˚C og per 100 km  2013 Ref. 1,0 
 

-5-0˚C og per 100 km 266 0,43 (-0,06-1,00) 1,5 (0,9-2,7) 1,4 (40-115 km) 

<= -5˚C og per 100 km  43 2,63 (1,36-7,60) 13,9 (3,9-2006,7)’ 7,1 (40-115 km) 

Besætningsrelaterede faktorer 
    

Vaccination mod IB   Nej 835 Ref. 1,0 
 

Ja 1910 0,46 (0,19-0,72) 1,6 (1,2-2,1)** 
 

% døde kyllinger i produktionsperioden, per %-

point 
2743 0,17 (0,07-0,27) 1,2 (1,1-1,3)** 1,2 (1,59-2,50 %) 

% døde kyllinger før indfangning (DOD)  

<= 0,05 % 2560 Ref. 1,0  
> 0,05 % 185 1,65 (1,23-2,05) 5,2 (3,4-7,8)*** 

 
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige 

årsager, per %-point 
2627 0,34 (0,19-0,54) 1,4 (1,2-1,7)** 1,2 (0,41-0,88 %) 

% undermålerkyllinger, per 0,1 %-point 2745 0,24 (0,14-0,36) 1,3 (1,2-1,4)*** 1,1 (0,01-0,06 %) 

*** p <0,0001, ** p<0,001, * p<0,01, ’ p<0,05 

                                                           
3
 Parameterestimaterne rapporteret her er gennemsnit og 95 % konfidensintervaller fra bootstrapping kun med Hus indenfor CHR 

nummer som random effect, da CHR nummer ikke bidrager til variansen.   
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Tabel 3. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i 

tidligere delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri B eller C i Danmark i 

perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for 

’random effects’ og for ’fixed effects’: antal observationer (n), parameterestimater med 95 % konfidensintervaller (KI), 

odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de 

kvantitative variable, n=2.148 

’Random effects’ n Varians Standardafvigelse  

CHR nummer 82 0,29 0,54  

Hus indenfor CHR nummer 188 0,00 0,00  

’Fixed effects’ n Estimat (95 % KI)
4
 OR (95 % KI) 

OR ved stigning fra 

Q25-Q75 (Q25-Q75) 

Konstant 
 

-1,89 (-2,14- -1,62)  
 

Slagteri-relaterede faktorer 
    

Slagteri                  1319 Ref. 1,0 
 

 
1367 0,45 (0,18-0,71) 1,6 (1,2-2,0)** 

 Ventetid på slagteriet, per 60 minutter 2424 0,16 (0,11-0,23) 1,2 (1,1-1,3)*** 1,3 (121-226 min) 

Transport-relaterede faktorer 
    

Gns. temperatur    > 20˚C 49 1,04 (0,17-1,66) 2,8 (1,2-5,3)* 
 

15-20˚C 356 0,29 (-0,02-0,59) 1,3 (1,0-1,8) 
 

0-15˚C 1966 Ref. 1,0 
 

-5-0˚C 259 0,57 (0,19-0,90) 1,8 (1,2-2,5)* 
 

<= -5˚C 56 1,08 (0,36-1,70) 3,0 (1,4-5,5)* 
 

Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km 2686 0,46 (0,22-0,69) 1,6 (1,2-2,0)*** 1,5 (34-125 km) 

Besætningsrelaterede faktorer 
    Ratio mellem % selvdøde og % aflivede 

kyllinger i produktionsperioden 

>1,25 2341 Ref. 1,0  

<=1,25 142 -1,02 (-1,82- -0,39) 0,4 (0,2-0,7)* 
 

Gns. kropsvægt per døgn, per 1 g/døgn 2685 0,06 (0,03-0,10) 1,1 (1,0-1,1)* 1,3 (57-62 g/døgn) 

% døde kyllinger før indfangning (DOD)  

<= 0,05 % 2536 Ref. 1,0  
> 0,05 % 150 1,40 (1,01-1,84) 4,0 (2,8-6,3)*** 

 
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige 

årsager, per %-point 
2553 0,39 (0,24-0,58) 1,5 (1,3-1,8)*** 1,2 (0,51-0,99 %) 

*** p <0,0001, ** p<0,001, * p<0,01 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Parameterestimaterne rapporteret her er gennemsnit og 95 % konfidensintervaller fra bootstrapping kun med CHR nummer som 

random effect, da Hus indenfor CHR nummer ikke bidrager til variansen.   
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Tabel 4. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i ikke-

delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri A i perioden 1. januar 2013 til 31. 

december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for ’random effects’ og for ’fixed 

effects’: antal observationer (n), parameterestimater med 95 % konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % 

konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, 

n=2.533 

’Random effects’ n Varians Standardafvigelse  

CHR nummer 75 0,47    0,69    

Hus indenfor CHR nummer 169 0,00 0,00  

’Fixed effects’ n  Estimat (95 % KI) OR (95 % KI) OR ved stigning fra 

Q25-Q75 (Q25-Q75) 

Konstant  -3,43 (-3,79- -3,09)   

Slagteri-relaterede faktorer     

Ventetid på slagteriet, per 60 minutter 2347 0,17 (0,04 -0,27) 1,2 (1,0 - 1,3)* 1,3 (140-225 min) 

Transport-relaterede faktorer     

Gns. temperatur og lastetæthed:  

> 20˚C uanset lastetæthed 34 1,99 (0,67-2,95) 7,3 (2,0-19,0)** 

 

15-20˚C uanset lastetæthed 363 0,24 (-0,25-0,75) 1,3 (0,8-2,1)  

0-15˚C og > 160 cm
2
/kg 1760 Ref.  1,0  

0-15˚C og <= 160 cm
2
/kg 102 1,05 (0,32-1,68) 2,9 (1,4-5,4)**  

<= 0˚C uanset lastetæthed 267 1,41 (0,97-1,78) 4,1 (2,6-5,9)***  

Ankomst af 1. læs kl. 18.01-23.59 885 0,57 (0,16-0,97) 1,8 (1,2-2,6)*  

kl. 00.00-06.00 991 Ref. 1,0  

kl. 06.01-18.00 657 -0,15 (-0,65-0,27) 0,9 (0,5-1,3)  

Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km 2533 0,81 (0,49-1,21) 2,3 (1,6-3,4)*** 2,4 (93-201 km) 

Middelvindhastighed, per 1 m/s 2533 0,17 (0,11-0,24) 1,2 (1,1-1,3)*** 1,6 (2,2-5,1 m/s) 

Besætningsrelaterede faktorer     

% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige 

årsager, per %-point 

2533 0,56 (0,30 - 0,91) 1,8 (1,4 - 2,5)*** 1,2 (0,48-0,88 %) 

Slagtealder     <= 37 dage 2241 Ref. 1,0  

> 37 dage 292 0,98 (0,49 - 1,38) 2,7 (1,6 - 4,0)***  

 *** p <0,0001, ** p<0,001, * p<0,01 
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  Bilag 9, delprojekt 1. 

Resultater af prædiktionsmodellerne  

Tabel 1. Fire slagteri- og slagtegruppespecifikke generaliserede multivariable hierarkiske regressionsmodeller for risiko 

for høj transportdødelighed (DOA) i konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri A eller B i 

Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer per model: antal observationer, varians 

og standardafvigelse (std.afv.) i parentes for random effects, parameterestimater og standard error (SE) i parentes for 

fixed effects 

Slagteri A B B B 

Slagtegruppe 
Ikke-delslagtede 

flokke
1
 

Ikke-delslagtede 

flokke
2
 

Delslagtede flokke 
Tidligere 

delslagtede flokke 

Antal observationer 2.533 1.613 1.466 1.160 

’Random effects’ Varians (std.afv.) Varians (std.afv.) Varians (std.afv.) Varians (std.afv.) 

CHR nummer 0,318 (0,564) 0,043 (0,208) 0,048 (0,219) 0,141 (0,376)   

Hus indenfor CHR nummer 0,000 0,000 0,098 (0,313)   0,000 

’Fixed effects’ Estimat (SE) Estimat (SE) Estimat (SE) Estimat (SE) 

Konstant -3,021 (0,168)*** -2,196 (0,147)*** -1,755 (0,125)*** -2,081 (0,174)*** 

Gns. temperatur  > 17˚C 1,105 (0,296)*** 1,081 (0,258)*** 0,251 (0,337) 0,750 (0,288)** 

0-17˚C Ref. Ref. Ref. Ref. 

<= 0˚C 1,233(0,191)*** 0,440 (0,228) 0,769 (0,201)*** 0,547 (0,263)* 

Middelvindhastighed, m/s 0,172 (0,032)*** -0,003 (0,034) 0,056 (0,032) 0,006 (0,038) 

Afstand fra besætning til 

slagteri, per 100 km 
0,734 (0,174)*** 0,400 (0,141)** 0,451 (0,161)** -0,043 (0,183) 

Interaktion mellem gns. 

temperatur og afstand 

          > 17 ˚C og per 100 km 0,051 (0,403) -1,228 (0,435)** -1,589 (0,736)* 0,717 (0,490) 

0-17 ˚C og per 100 km Ref. Ref. Ref. Ref. 

<= 0 ˚C og per 100 km -0,059 (0,289) 0,602 (0,331) -0,183 (0,401) 0,692 (0,461) 

Ankomst af 1. læs  

          kl. 00.00-06.00 
Ref. Ref. Ref. Ref. 

kl. 06.01-18.00 -0,245 (0,202) 0,353 (0,208) 0,192 (0,177) 0,590 (0,220)** 

kl. 18.01-23.59 0,416 (0,169)* 0,509 (0,171)** 0,226 (0,176) 0,445 (0,204)* 

Gns. DOA-% for de tre 

seneste flokke fra samme hus 

indenfor CHR nummer
3
 

1,019 (-0,468)* 1,044 (0,553) 0,381 (0,287) 1,879 (0,543)*** 

 

*** p <0,001, ** p<0,01, * p<0,05  

 

                                                           
1 Kun data fra 2013 og 2014, da Slagteri A udskiftede lastbiler, modulsystem, kasser og venteområde på slagteriet i 

oktober/november 2012. Derfor ansås det ikke som meningsfyldt at bruge data fra tidligere til at prædiktere høj DOA-% i 2014.   
2 Observationer fra flokke leveret til fem CHR-numre med markant anderledes sammenhæng mellem DOA-% og en række 

forklarende variable blev udeladt af datasættet til analyse, n=217. 
3 For delslagtede flokke: de seneste tre delslagtede flokke opdrættet i samme hus indenfor CHR nummer og for ikke-delslagtede og 

tidligere delslagtede flokke: de seneste tre enten ikke-delslagtede eller tidligere delslagtede flokke opdrættet i samme hus indenfor 

CHR nummer.   
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  Bilag 9, delprojekt 1. 

 

Figur 1. Sammenhængen mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige 

temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for delslagtede slagtekyllingeflokke 

transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige prædikterede 

sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst på x-aksen. 

Middelvindhastighed og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR 

nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.     

 

Figur 2. Sammenhængen mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige 

temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for tidligere delslagtede 

slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver 

gennemsnitlige prædikterede sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst 

på x-aksen. Middelvind og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR 

nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.     

Temperatur: 

-.- > 17˚C 

-.- 0-17˚C 

-.- < 0˚C 

 

Temperatur: 

-.- > 17˚C 

-.- 0-17˚C 

-.- < 0˚C 
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  Bilag 9, delprojekt 1. 

 

Figur 3. Sammenhængen mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige 

temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for ikke-delslagtede 

slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver 

gennemsnitlige prædikterede sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst 

på x-aksen. Middelvind og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR 

nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.     

 

 

 

 

Temperatur: 

-.- > 17˚C 

-.- 0-17˚C 

-.- < 0˚C 
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  Bilag 10, delprojekt 1. 

Eksempler på præcision i forudsigelse af flokke, som ville få høj DOA-%, på Slagteri A i 2014. 

Scenarie 1. Grænseværdi på 25 % sandsynlighed for høj DOA-%. Samlet fejlklassifikationsprocent: 8,4 % 

 

Scenarie 2. Grænseværdi på 5 % sandsynlighed for høj DOA-%. Samlet fejlklassifikationsprocent: 48,2 % 
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  Bilag 11, delprojekt 1. 

Deskriptive plots af sammenhængen mellem andel af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur   

 

 

Figur 1. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af 

ikke-delslagtede flokke til Slagteri A, B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 150 observationer.    

 

Figur 2. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af 

tidligere delslagtede flokke til Slagteri B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 70 observationer.    
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  Bilag 11, delprojekt 1. 

 

Figur 3. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af 

delslagtede flokke til Slagteri B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 70 observationer.    
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Delprojekt 2: Transportegnethed hos malkekøer  
   

Kirstin Dahl-Pedersen, Hans Houe, Mette S. Herskin og Peter T. Thomsen  

 

 

Dansk resume 

Årligt transporteres ca. 200.000 malkekøer til slagtning i Danmark. Disse dyr udgør en særligt udsat 

dyregruppe i forhold til transport, idet de typisk er belastede som følge af gentagne drægtigheder, 

kælvninger og laktationer. Udsætterkøer kan have forskellige sygdomme, skader eller svækkelser, der 

kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtedyr. En forkert vurdering af en kos 

transportegnethed kan have store dyrevelfærdsmæssige konsekvenser for den enkelte ko, men også 

juridiske og økonomiske konsekvenser for såvel landmand, chauffør som vognmand. I lyset af 

ovenstående er det iøjnefaldende at der til dato ikke findes undersøgelser – hverken nationalt eller 

internationalt – som har fokuseret på belastning forbundet med transport af netop disse dyr, eller på 

dyrenes egnethed til transport.  

 

Formålet med Delprojekt 2 var derfor, med udgangspunkt i transporter af udsætterkøer fra besætning 

til slagteri afviklet under kommercielle, danske forhold, at: 1) kvantificere ændringer i relevante mål for 

belastning og transportegnethed hos malkekøer efter transport til slagteri (med en varighed på under 8 

timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af disse køer føre til en forværring af deres tilstand?; 2) 

identificere risikofaktorer (knyttet til såvel koen som transporten) for forværring af køernes tilstand i 

løbet af transporten. Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj til at udpege køer, 

som er uegnede til transport før afgangen fra besætningen.  

 

Projektet var et observationelt studie involverende 411 udsatte malkekøer, der blev transporteret til 

slagtning i perioden januar 2015 – januar 2016. Køerne blev undersøgt i besætningen inden læsning og 

herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted. På slagteriet 

gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og blev slagtet efter at have gennemgået endnu en 

klinisk undersøgelse. Landmanden udpegede selv køerne til slagtning i henhold til sine normale rutiner 

ligesom læsning, transport og aflæsning også forløb som normalt. Transportens distance og varighed 

samt varighed af pauser under kørslen blev registreret. I projektet indgik ét slagteri, fire 

vognmandsfirmaer og 20 danske malkekvægsbesætninger. Alle kliniske undersøgelser i besætningerne 

og på slagteriet blev udført af den samme dyrlæge.  

 

Køerne blev udsat efter gennemsnitligt 2,9 laktationer (1-10) og gennemsnitligt 270 dage efter kælvning 

(15-871 dage). Hovedparten, 63,2 %, var i normalt huld over 2,5 og under 4,0; 15,8 % var magre (huld≤2,5) 

og 21 % var fede (huld ≥4,0). Tredive procent af køerne havde  hasetrykninger, mens ældre, ophelede 

halefrakturer blev fundet hos 5,6 % af køerne.  

Dataindsamlingen fordelte sig på 49 ture med 3-20 køer pr. tur (gennemsnit: 8,5). Den gennemsnitlige 

kørte distance på turene var 129 km (20-339 km). Turene varede i gennemsnit 187 min. (32-510 min.). I 

gennemsnit var der 2 pauser pr. tur (0-6), og den gennemsnitlige samlede varighed af pauser var 48 

min.  
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Ud af de 411 køer ankom kun 9 til slagteriet i en tilstand, som ville have udløst en bedømmelse som 

uegnet til transport jf. dansk praksis. Disse var alle svært halte ved ankomsten (halthedsscore 5). Det 

lave antal af køer, som blev uegnede til transport undervejs betyder, at projektets resultater ikke kan 

omsættes til et værktøj til at udpege uegnede køer før afgangen fra besætningen. 

 

Tre kliniske mål viste sig interessante i forhold til at vurdere om det er en belastning for køer at blive 

transporteret, idet der her var tale om en signifikant forværring efter transport: Halthed, mælkeløb og 

forekomst af sår. Samlet set blev 19 % af køerne halte eller mere halte i løbet af transporten.  

 

Der var ingen sammenhæng mellem de undersøgte karakteristika ved transporten (varighed, distance 

eller antal pauser undervejs) og udvikling/forværring af halthed under transporten. Resultaterne viste 

dog en signifikant sammenhæng mellem risikoen for at ankomme halt eller mere halt til slagteriet og lav 

huldscore, tidlig eller sen laktation, kliniske tegn på digital dermatitis på bagbenene, samt 

tilstedeværelsen af et skævt bækken. Køer i lavt huld, køer tidligt eller sent i laktationen (sammenlignet 

med midt i laktationen), køer med digital dermatitis samt køer med skævt bækken havde således en 

signifikant højere risiko for at blive halte eller mere halte i løbet af transporten. Der var endvidere 

signifikant sammenhæng mellem forværring af mælkeløb efter transporten og laktationsstadium samt 

transportens distance. Således havde køer tidligt i laktationen signifikant højere risiko for forværring 

sammenlignet med køer senere i laktationen. Køer, der blev transporteret langt, havde ligeledes højere 

risiko for forværring af mælkeløb. Før transport havde 22,4 % af køerne sår. Alle var skorpebeklædt og 

dermed under opheling.  Efter transport havde 33,8 % af køerne sår (ved inklusion af både gamle og 

nye). Før transport var sårene på benene primært placeret på haserne (66,3 % af alle sår på ben), efter 

transport primært på koderne (64,6 % af alle sår på ben). Sårene på kroppen var før transport primært 

placeret på lårene (55,7 % af alle sår på krop), efter transport primært på hoftehjørner og sædeben (40 % 

af alle sår på krop). Mindst 12 køer vurderes ud fra deres tilsøling og eventuelle sår til at have været 

nede at ligge undervejs. Analyserne viste ingen sammenhæng mellem stigningen i forekomsten af sår 

og de forklarende variable, som indgik i undersøgelsen. 

  

Dette projekt er det første af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for 

forværring af dyrenes kliniske tilstand, og dermed for graden af belastning og transportegnethed hos 

malkekøer efter transport til slagteri (med en transportvarighed på under 8 timer). Resultaterne danner 

grundlag for anbefalinger eller retningsliner for transport af malkekøer, som allerede på kort sigt vil 

kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår 

samt myndighedernes mulighed for kontrol.  

 

 

Summary  

Each year, approximately 200,000 dairy cows are transported to slaughter in Denmark. These animals 

are  more vulnerable to transport stress than younger livestock sent to slaughter, due to repeated 

pregnancies, calvings and lactations. Cull dairy cows may be characterised by diseases, injuries or 

weaknesses, which may increase the severity of transport as a stressor. However, to date no scientific 

studies – nationally or internationally – have focused on the consequences of transport or the pre-

transport fitness for transport for this specific group of animals.  

 

The aims of this project were, based on transport of cull dairy cows from commercial farms to slaughter 

in Denmark – to 1) quantify changes in relevant clinical measures of fitness for transport as well as the 
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severity of transport stress after transport to slaughter (duration up to 8 hours) in order to answer the 

question: Does transport of cull cows lead to a worsening of their clinical condition?; and 2) to identify 

risk factors (associated with the cow as well as the transport) for a potential worsening of the clinical 

condition of the cows during transport. If possible, these results were to be formulated into a tool to be 

used by farmers and livestock drivers in order be able to perform a pre-transport assessment of fitness 

for transport.  

 

The project consisted of an observational study involving 411 cull dairy cows, transported to slaughter 

between January 2015 and January 2016. The cows were examined clinically on-farm before loading, and 

then transported to Danish Crown’s slaughterhouse in Holsted, Denmark. At the slaughterhouse, the 

cows passed the routine veterinary inspection and were slaughtered after a second clinical 

examination.  Cows to be included in the study were selected by the owner, and all management on the 

day of slaughter followed the normal, commercial procedures. The study included commercial transport 

trucks from four driving companies and cows from 20 commercial dairy herds.   

 

Data were collected from 49 trips with a mean of 8.5 cows per trip. The mean transport distance was 

129 km and the mean transport duration was 187 min. The mean number of pauses per trip was 2 with a 

mean total duration of 48 min. The cows were culled after a mean of 2.9 lactations and a mean of 270 

days after calving. The majority of the cows (63.2 %) were in normal body condition, 15.8 % were thin 

(body condition score≤2.5) and 21 % were fat (body condition score≥4.0). Thirty percent of the cows had 

hock lesions, and older, healed tail fractures were found on 5.6 % of the cows.   

 

Only 9 cows arrived at the slaughterhouse in a clinical condition, which would have been considered 

unfit for transport according to current Danish practice. These were all severely lame (lameness score 

5). This low number of animals being unfit for transport upon arrival, meant that the results could not 

be used to  formulate a tool for the pre-transport assessment of fitness for transport. However, three 

clinical measures turned out to be interesting in terms of evaluating the worsening of the clinical 

condition of cull dairy cows after transport: lameness score (19% of the cows became lame or more lame 

after transport), milk leakage and skin lesions.   

 

No associations were found between the examined transport characteristics (duration, distance and 

number of pauses) and the changes in lameness during transport. However, the risk of arriving at the 

slaughterhouse with an increased lameness score was significantly higher for cows with low body 

condition score, cows in early or late lactation (compared to mid lactation), cows with digital dermatitis 

on the hind feet as well as cows with a lopsided pelvis. In addition, cows in early lactation as well as 

cows transported a longer distance had a significantly increased risk of milk leakage.  

 

Before transport, 22.4 % of the cows had skin lesions, all crusted and in a phase of healing. After 

transport, skin lesions were found on 33.8 % of the cows. No significant associations were found 

between the examined explanatory variables and the increased occurrence of skin lesions after 

transport. Based on their degree of dirtyness and the occurrence of skin lesions, at least 12 cows were 

expected to have been down during transport.  

  

Worldwide, this project is the largest to date, and has generated important new knowledge about the 

changes in the clinical condition of cull dairy cows after transport to slaughter, and hence about the 

negative consequences of transport of these animals under Danish conditions (up to 8 hours). The 
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results provide strong support for future recommendations and guidelines – to be implemented in a 

relatively short time span - for transport of cull cows. Such recommendations would benefit the welfare 

of cull cows during transport, and be able to provide support to the dairy industry, the animal transport 

industry as well as the controlling authorities.  

 

Baggrund 

Årligt transporteres ca. 200.000 malkekøer til slagtning i Danmark (Anonym, 2016). Modsat 

udsættersøer, som for en vis del slagtes i udlandet, slagtes langt de fleste udsætterkøer på danske 

slagterier. I Danmark findes tre store kreaturslagterier: Aarhus Slagtehus (1.400 slagtninger/uge), 

Danish Crown Aalborg (2.400 slagtninger/uge) og Danish Crown Holsted (4.500 slagtninger/uge) samt 

et antal mindre slagtehuse. De fleste malkekvægsbesætninger ligger i Jylland og dermed er der i reglen 

relativt kort afstand til et slagteri. Danish Crown oplyser, at den gennemsnitlige afstand fra besætning 

til slagteriet i enten Holsted eller Aalborg er ca. 70 km (Carlsen, 2016).  

 

Malkekøer, der er udvalgt til udsætning, udgør en særligt udsat dyregruppe i forhold til transport på 

grund af deres alder og stadie i produktionscyklus – udsætterkøer har typisk gennemlevet gentagne 

drægtigheder, kælvninger og laktationer. Udsætterkøer kan derudover have forskellige sygdomme, 

skader eller svækkelser, der kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtedyr (Nielsen et 

al., 2011; OIE, 2016).  

 

En forkert vurdering af et dyrs transportegnethed kan have store dyrevelfærdsmæssige konsekvenser 

for det enkelte dyr, men også juridiske og økonomiske konsekvenser for såvel landmand, chauffør som 

vognmand. I lyset af ovenstående er det derfor iøjnefaldende at der til dato ikke findes undersøgelser – 

hverken nationalt eller internationalt – der har fokuseret på belastning forbundet med transport af 

netop disse dyr, eller på dyrenes egnethed til transport.  

 

 

Formål 

Formålet med Delprojekt 2 var derfor, med udgangspunkt i kommercielle transporter af udsætterkøer 

fra besætning til slagteri, at: 

 

1) kvantificere ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos malkekøer efter 

transport til slagteri (med en varighed på under 8 timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af 

disse køer føre til en forværring af deres kliniske tilstand?  

 

2) identificere risikofaktorer (knyttet til såvel koen som transporten) for forværring af køernes tilstand i 

løbet af transporten.  

 

Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj, som før selve transporten, kunne 

anvendes til at udpege køer, som var uegnede til transport.  
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Materialer og metoder 

Projektets forløb 

Projektet er, som planlagt, forløbet med en dataindsamlingsperiode fra januar 2015- januar 2016. For at 

muliggøre inklusion og transport af måske transportegnede køer blev der indhentet en 

dyreforsøgstilladelse (Journalnr.: 2015-15-0201-00716), som fritog vognmænd, chauffører og landmænd 

for det juridiske ansvar for dyrenes transportegnethed. Dette ansvar placeredes i stedet på 

tilladelsesholderen, projektets dyrlæge, som således var ansvarlig for at køerne på afgangstidspunktet 

ikke var uegnede til transport. Beslutningen om egnetheden blev truffet på grundlag af den kliniske 

undersøgelse i besætningen og tilladelsen muliggjorde, at kun køer, som ved denne undersøgelse blev 

fundet entydigt uegnede jf. Transportforordningen (EU 1/2005), ikke kunne medtages i projektet. 

Rigspolitiet blev før projektets start orienteret om forsøget og modtog en kopi af tilladelsen.  

 

På trods af dyreforsøgstilladelsen var dataindsamlingen imidlertid ikke uden juridiske udfordringer. 

Baggrunden herfor var at dyreforsøgslovgivningen overvejende retter sig mod forsøg gennemført 

under eksperimentelle rammer. Når man, som tilfældet var her, bringer forskningsprojekter, der kræver 

dyreforsøgstilladelse, ud under kommercielle forhold, er der risiko for, at Dyreforsøgslovgivningen 

kolliderer med anden lovgivning på området. I nærværende projekt krævede teksten i tilladelsen flere 

justeringer og præciseringer undervejs for at nå frem til en formulering, der gav mulighed for, indenfor 

tilladelsens rammer, at gennemføre projektet uden at gøre sig skyldig i overtrædelse af andre love, 

særligt Dyreværnsloven (LBK nr 1019 af 29/06/2016 ) og Transportforordningen (EU 1/2005). I sidste 

ende måtte juridiske myndigheder fastslå at man i dette tilfælde kunne gøre brug af lex specialis-

princippet. Lex specialis er et retsanvendelsesprincip, der muliggør at ”en lov, der angår en speciel 

situation, går forud for en generel lov vedrørende samme område; den specielle bestemmelse inden for 

en lov går ligeledes forud for den generelt udformede regel inden for samme lov” (Dalberg-Larsen og 

Nielsen, 2016). I fremtidige lignende forsøg vil det være fordelagtigt tidligt at være opmærksom på 

sådanne udfordringer.  

 

Undervejs i projektperioden har planer for, status og delresultater fra Delprojekt 2 været præsenteret 

ved danske såvel som internationale møder/kongresser. Liste herover fremgår af Bilag 3.  

 

Projektdesign 

Projektet var et observationelt studie involverende 411 malkekøer, som var besluttet udsat, og blev 

transporteret til slagtning i dataindsamlingsperioden. Køerne gennemgik en grundig klinisk 

undersøgelse i besætningen inden læsning og blev herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish 

Crowns kreaturslagteri i Holsted. På slagteriet gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og 

blev slagtet efter at have gennemgået endnu en klinisk undersøgelse. De deltagende landmænd 

udpegede selv køerne til slagtning i henhold til besætningens normale rutiner ligesom også læsning, 

transport og aflæsning forløb som normalt. Transportens distance og varighed samt varighed af pauser 

under kørslen blev registreret. I projektet indgik ét slagteri, fire vognmandsfirmaer og 20 

malkekvægsbesætninger. Alle kliniske undersøgelser i besætningerne og på slagteriet blev udført af 

den samme dyrlæge.  

 

Udvælgelse af deltagende besætninger  

Deltagerne blev udvalgt ved en såkaldt convenience sampling (Houe et al., 2004) ud fra, hvad der mest  

praktisk lod sig gøre. Slagteriet, Danish Crown Holsted, blev valgt på grund af størrelse og beliggenhed. 

Transportorganisationerne DTL og ITD var herefter behjælpelige med at skaffe kontakt til i alt fire 

62

http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/lov/lov_(Juridiske_love)


 
 

vognmandsfirmaer, der indtransporterede malkekøer til Danish Crown Holsted. Det var i forbindelse 

med valget af vognmænd væsentligt, at de opererede i forskellige geografiske områder, således at der 

kunne inkluderes transporter af varierende distance og varighed. Alle landmænd med malkekøer på 

vognmændenes leverandørlister blev kontaktet pr. brev og orienteret om projektet. Herefter blev 

listerne sorteret i tilfældig rækkefølge og - startende fra toppen af listen - landmændene én for én 

kontaktet pr. telefon og inviteret til at deltage, indtil det ønskede deltagerantal på 25 var nået. Et 

deltagerantal på 25 var begrundet med dels at kunne inkludere besætninger nok til, at der i løbet af et år 

kunne indsamles data fra et tilstrækkeligt antal dyr (målsætning ca. 500) og dels ikke at inkludere flere 

besætninger, end det logistisk var muligt at håndtere. Oprindeligt indvilligede 25 landmænd i at deltage, 

men af forskellige årsager, herunder salg af bedrift, endte projektet med 20 deltagende landmænd. Alle 

vognmænd, chauffører og landmænd blev lovet fuld anonymitet.  

 

Udvælgelse af dyr 

De deltagende landmænd udpegede selv deres køer til slagtning. Følgende kriterier skulle opfyldes for 

at en ko kunne inkluderes i projektet: Ko (ikke kvie), malkerace, ikke i sidste tiendedel af drægtighed 

(pga. Transportforordningen, EU 1/2005), ikke bindestalde (pga. af vanskelighed ved 

halthedsvurdering), egnet eller måske egnet til transport. Der var ingen krav i forhold til alder, 

laktationsstadium eller udsætningsårsag og køer fra både konventionelle og økologiske besætninger 

blev medtaget. Eksklusionskriterierne var derfor: Kvie, kødkvægsrace, drægtig i sidste tiendedel af 

drægtighed, bindestald, uegnet til transport jf. Transportforordningen (EU 1/2005).  

 

De deltagende landmænd meldte køer til slagtning direkte hos slagteriet, og projektdyrlægen afgjorde 

derefter i samråd med enten landmand eller vognmand, om transporten kunne gennemføres i regi af 

den overordnede logistiske plan for projektet. I tilfælde hvor køerne skulle afhentes om morgenen eller 

formiddagen, blev de undersøgt samme morgen. I tilfælde hvor de skulle afhentes om natten, blev de 

undersøgt aftenen forinden. Intervallet mellem den kliniske undersøgelse og  afhentning kunne derfor 

være op til 8 timer. 

Klinisk undersøgelse i besætningen 

Den kliniske undersøgelse i besætningen inkluderede blandt andet vurdering af almenbefindende, 

kropstemperatur, puls og respirationsfrekvens, huldvurdering, inspektion og palpation af hud, hårlag, 

lemmer, krop og yver (herunder mælkeløb), vurdering af perifert og centralt kredsløb herunder 

auskultation af hjerte, vurdering af respiration herunder auskultation af lunger samt halthedsvurdering 

(Bilag 1). Køerne var fikseret i fanggitter under undersøgelsen, men blev sluppet fri i forbindelse med 

halthedsvurdering. Til halthedsvurdering anvendtes en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en normalt gående ko 

og 5 en svært halt ko (Thomsen et al., 2008). Til huldvurderingen anvendtes en skala fra 1 til 5 med 

kvarte karakterer, hvor 1 er en stærkt afmagret ko og 5 en svært overvægtig ko (Ferguson et al., 1994). 

Den kliniske undersøgelse af hver ko varede ca. 15 min. I forbindelse med den kliniske undersøgelse 

oplyste landmanden med egne ord den primære udsætningsårsag for hver af de involverede køer.  

 

Efter den kliniske undersøgelse udfærdigede dyrlægen en attest med CKR-numre på de køer, der ikke 

var fundet uegnede til transport og derfor kunne indgå i projektet. Chaufføren medbragte denne attest 

samt en kopi af dyreforsøgstilladelsen i lastbilen. Begge dele ville kunne fremvises som dokumentation 

ved en eventuel vejkontrol. Alle køer blev transporteret til slagteri med den vognmand og det 

transportkøretøj, som til daglig var knyttet til den pågældende besætning. 
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Registreringer under transporten 

Efter pålæsning fulgte dyrlægen transporten til slagteriet ved at køre bagved den kommercielle 

transportvogn. Turen gik som oftest via et antal andre besætninger for at fylde lastbilen op, idet 

udsætterkøer sjældent sendes af sted i stort antal fra én besætning. Den omstændighed at 

chaufførerne besøgte flere besætninger undervejs og flyttede rundt på såvel køerne (f.eks. fra kærre til 

forvogn eller omvendt), som på skillerum, efterhånden som flere dyr blev læsset på bilen, betød at det i 

praksis var umuligt at registrere lastetætheden nøjagtigt. Derfor blev det alene konstateret, at alle 

chauffører benyttede skillerum. Kun i de få tilfælde, hvor der var tale om skånetransport, blev dette 

registreret separat. Ved alle transporter blev distance, varighed, antal pauser og disses varighed 

registreret. 

 

Undersøgelse efter ankomst til slagteriet 

Ved ankomst til slagteriet fik den stedlige embedsdyrlæge udleveret en liste, svarende til chaufførens, 

med CKR-numre på alle de køer på transporten, som var omfattet af dyreforsøgstilladelsen. Efter 

aflæsning gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og blev herefter opstaldet i en fællesboks. 

Køerne var ikke fikseret i fanggitter og bevægede sig frit rundt i boksen. Dette, i kombination med et 

forhøjet stressniveau som følge af transport, aflæsning, og sortering, samt nye lyde, lugte og 

omgivelser vanskeliggjorde en nøjagtig gentagelse af den kliniske undersøgelse fra besætningen. 

Derfor var der primært tale om en visuel inspektion med fokus på almenbefindende, halthed, sår og 

mælkeløb.  

 

Halthed blev defineret som halthedsscore 3 eller mere. Forværring af halthed i løbet af transporten blev 

defineret som enhver stigning i halthedsscore undtagen stigning fra score 1 til 2, idet køer med 

halthedsscore 2 ikke blev betragtet som halte. Sår blev defineret som en læsion, der gennembrød alle 

hudens lag og målte mindst 1x1 cm og sårenes placering blev inddelt i fire grupper: Ben (defineret som 

forben op til og med albueleddet og bagben op til og med knæleddet); krop og hale; yver; eller hoved 

og hals. Mælkeløb blev defineret som mælk, der kontinuert dryppede eller flød fra en eller flere patter.  

 

Data fra Kvægdatabasen 

Som supplement til de kliniske data blev der efterfølgende indhentet data fra Kvægdatabasen 

omhandlende de involverede køers alder, laktationsnummer, sidste kælvningsdato, mælkeydelse og 

registrerede sygdomsbehandlinger. 

 

Opsummering af registreringer 

Registreringerne fordelte sig i tre grupper: Kliniske registreringer før og efter transport (f.eks. 

almenbefindende, temperatur og huld), registreringer knyttet til transporten (f.eks. varighed og 

distance) samt baggrundsoplysninger knyttet til koen (f.eks. laktationsnummer og mælkeydelse). Bilag 

2 indeholder en komplet liste over alle registreringer og forklarende variable inkluderet i de statistiske 

analyser. 

 

Dataanalyse 

Data blev analyseret i SAS (Version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC).  McNemar test (PROC FREQ) 

anvendtes til at sammenligne andelen af køer med halthed, sår og mælkeløb før og efter transport. Her 

præsenteres andelen (procent før og efter transport) samt de tilhørende P-værdier. Risikofaktorer for 

forværring af henholdsvis halthed, sår og mælkeløb blev søgt identificeret ved hjælp af følgende trin for 

hvert af de tre outcomes: 1) De forklarende variable fra den kliniske undersøgelse blev først sorteret 
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således, at variable med lav forekomst af afvigelser fra det klinisk normale (under 10 køer) blev sorteret 

fra; 2) Dernæst blev sammenhængen mellem henholdsvis halthed, sår og mælkeløb og de forklarende 

variable screenet enkeltvis ved hjælp af en univariabel logistisk regressionsmodel (PROC GLIMMIX). Kun 

variable med en P-værdi≤0,25 indgik i den videre analyse; og 3) Den endelige analyse gennemførtes ved 

hjælp af en logistisk regressionsmodel for hvert af de tre outcomes med backwards elimination (PROC 

GLIMMIX). Resultater præsenteres deskriptivt samt som odds ratio med tilhørende P-værdier. 

Forklarende variable inkluderet i henholdsvis trin 2 og 3 er markeret i Bilag 2. For alle statistiske analyser 

anvendtes P<0,05 som signifikansniveau. 

 

 

Resultater 

I alt indgik data ind fra 411 køer. 

 

Udsætningsårsager 

Landmændene angav 25 forskellige primære udsætningsårsager, som efterfølgende inddeltes i 6 

overordnede grupper: Reproduktion, nedsat ydelse, yverbetændelse (mastitis eller celletal), klov- og 

lemmelidelser, andet yverrelateret (konformation og læsioner), fordøjelseslidelser (diarré, løbesår 

m.m.) og andet (alder, temperament m.m.).  Af Tabel 1 fremgår at reproduktion, nedsat ydelse og 

yverbetændelse var de tre vigtigste årsager til udsætning. 

 

 

Tabel 1. Fordeling af primære udsætningsårsager for de  

                                                                involverede 411 malkekøer.  Resultaterne er angivet i  

                                                                procent og antal i parentes. 
 

Udsætningsårsager 

Reproduktion 28,2 % (116) 

Nedsat ydelse 25,8 % (106) 

Yverbetændelse 14,1 % (58) 

Klov- og lemmelidelser 13,1 % (54) 

Yver, andet 9,7 % (40) 

Andet 5,4 % (22) 

Fordøjelseslidelser 3,7 % (15) 

                                                            

 

Køerne blev udsat efter gennemsnitligt 2,9 laktationer (1-10) og gennemsnitligt 270 dage efter kælvning 

(15-871 dage). Gennemsnitsalderen ved udsætning var 4,9 år (1,9-12,4). Vurdering af dyrenes huld (2-5) 

viste at hovedparten af dyrene (63,2 %) var i normalt huld (>2,5 og <4,0), 15,8 % var magre (≤2,5) imens 21 

% var fede (≥4,0). Ud af de 411 køer havde 30 % hasetrykninger (hårløse partier, hævelser og eventuelt 
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egentlige sår på hasernes yderside og/eller inderside). Ældre, ophelede halefrakturer blev fundet hos 

5,6 % af køerne.  

 

Fordeling af ture 

Dataindsamlingen fordelte sig på 49 ture med i gennemsnit 8,5 køer per tur (3-20). Den gennemsnitlige 

kørte distance på turene var 129 km (20-339 km), fordelt sådan at 38 % af turene var kortere end 101 km, 

42 % af turene var 101-200 km og 20 % af turene var over 200 km lange.  

 

Turene varede i gennemsnit 187 min. (32-510 min.), fordelt med 40 % af turene under 121 min., 35 % på 121-

240 min., og 25 % over 240 min. I gennemsnit var der 2 pauser pr. tur (0-6), og den gennemsnitlige 

samlede varighed af pauser var 48 min. (0-155 min.). I alt fem køer blev skånetransporteret efter 

landmandens ønske.  

 

Uegnet til transport 

Tolv køer blev erklæret uegnede ved den kliniske undersøgelse i besætningen og indgik derfor ikke i 

projektet. Disse dyr blev vurderet uegnede på grund af svær halthed, feber, meget lav huld og voldsom 

staldkrampe. Ud af de 411 køer, som indgik i undersøgelsen, ankom kun 9 til slagteriet i en tilstand, som 

ville have udløst en bedømmelse som uegnede til transport jf. dansk praksis. Disse 9 køer var alle svært 

halte ved ankomsten (halthedsscore 5). Det lave antal køer som blev uegnede til transport under 

transporten til slagteriet betyder, at projektets resultater ikke kunne omsættes til et værktøj til på 

forhånd at udpege uegnede køer. 

 

Uanset at kun et begrænset antal køer blev vurderet til at være uegnede til transport ved ankomsten til 

slagteriet, så viste tre kliniske parametre sig interessante i forhold til den del af projektets formål, som 

fokuserede på at vurdere om det var en belastning for dyrene at blive transporteret, idet der her 

fandtes en signifikant forværring af dyrenes kliniske tilstand efter transport: Halthed, mælkeløb og 

forekomst af sår (Tabel 2). 

 

 

              Tabel 2. Halte køer og køer med mælkeløb og sår før og efter transport, procent og antal i parentes.  

              P-værdier fra McNemar test. 

 

Kliniske mål 

 

Før transport 

 

Efter transport 

 

P-værdi 

 

Halthedsscore≥3, % køer 

 

30,7 (126) 

 

 

41,1 (179) 

 

P<0,0001 

Mælkeløb, % køer 1 (4) 17 (70) P<0,0001 

 

Sår, % køer 

 

22,4 (92) 

 

33,8 (139) 

 

P<0,0001 

            

 

Samlet set blev 19,2 % af køerne halte eller mere halte i løbet af transporten. Af de køer, der allerede var 

halte ved afgang fra besætningen (halthedsscore 3 og 4), blev 27 % mere halte, mens 15,8 % af de køer, 

som ikke var halte ved afgang, var halte ved ankomsten til slagteriet. Den maximale ændring i 

halthedsscore i løbet af transporten var 3 trin, mens det i 65,8 % af tilfældene, hvor en ko blev halt eller 

mere halt, drejede sig om en stigning i halthedsscore på et enkelt trin i løbet af transporten (Tabel 3). 
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                                  Tabel 3. Halthedsscore før (x-aksen) og efter (y-aksen)  

                                  transport til slagteri, antal køer 

 

 

   

 

 

 

 

 

Risikofaktorer for forværring af halthed 

Der var ikke nogen signifikant sammenhæng mellem de undersøgte karakteristika ved transporten 

(varighed, distance eller antal pauser undervejs) og udvikling/forværring af halthed under transporten. 

Til gengæld viste analyserne højere odds for at ankomme halt eller mere halt til slagteriet for dyr med 

lav huldscore, tidlig eller sen laktation, kliniske tegn på digital dermatitis på bagbenene samt 

tilstedeværelsen af skævt bækken (Tabel 4). 

 

                                         Tabel 4. Odds ratio for forværring af halthed under transport. 

 

Risikofaktorer  

 

Odds ratio 

Laktationsstadium (P=0.015)  

Tidlig 1,9 

Midt 1 

Sen 2,6 

 

Huldscore (P=0,0011) 

 

≤2,75 3,7 

2,75-3,75 1 

≥3,75 0,7 

 

Digital dermatitis (P=0,001) 

 

Ja 3,0 

Nej 1 

 

Skævt bækken (P=0,0011) 

 

Ja 4,9 

Nej 1 

 

5   1 8  

4 2 13 25 46  

3 11 19 41 3  

2 33 69 2   

1 130 8    

 1 2 3 4 5 
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Risikofaktorer for forværring af mælkeløb 

Der var signifikant sammenhæng mellem forværring af mælkeløb efter transporten og 

laktationsstadium og transportens distance. Således havde køer tidligt i laktationen signifikant højere 

odds for forværring af mælkeløb efter transport sammenlignet med køer senere i laktationen. Køer, der 

blev transporteret langt, havde ligeledes højere odds for forværring af mælkeløb (Tabel 5). 

 

 

                                                           Tabel 5. Odds ratio for forværring af mælkeløb under transport. 

 

Risikofaktorer 

 

Odds ratio 

Laktationsstadium (P=0,04)  

tidlig 2,9 

midt  1,3 

sen 1 

Transportdistance (P=0,006)  

≥200 km 10,2 

101-200 km 8,6 

<101 km 1 

 

 

Forværring af sår 

Før transport havde 22,4 % af køerne sår, og af disse havde over halvdelen mere end ét sår. I alt 183 sår 

blev således registreret før transporten. Alle var skorpebeklædt og dermed under opheling. Efter 

transport havde 33,8 % af køerne sår (både gamle og nye). I alt registreredes 103 nye, blødende sår samt 

9 gamle sår med afrevne sårskorper (Tabel 6). Før transport var sårene på benene primært placeret på 

haserne (66,3 % af alle sår på ben), efter transport primært på koderne (64,6 % af alle sår på ben). Sårene 

på kroppen var før transport primært på placeret på lårene (55,7 % af alle sår på krop), efter transport 

primært på hoftehjørner og sædeben (40 % af alle sår på krop). Mindst 12 køer vurderes ud fra deres 

tilsøling og eventuelle sår at have været nede at ligge undervejs. Analyserne viste ingen signifikant 

sammenhæng mellem stigningen i forekomsten af sår og de forklarende variable. 
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         Tabel 6. Fordelingen af sår før og efter transport af malkekøer til slagteri,  

                                         procent og antal i parentes. 

 

Placering af sår 

 

Før transport 

 

Efter transport  

(kun nye sår) 

 

Ben 

 

55,2 % (101) 

 

62,1 % (64) 

Krop og hale 32,8 % (60) 33,0 % (34) 

Yver 8,7 % (16) 3,9 % (4) 

Hoved og hals 3,3 % (6) 1,0 % (1) 

Total 100 % (183) 100 % (103) 

 

 

 

Diskussion 

Dette projekt er det første af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for 

forværring af udsatte malkekøers kliniske tilstand, og dermed for graden af belastning og dyrenes 

transportegnethed, efter transport til slagteri (med en transportvarighed på under 8 timer). 

Resultaterne danner grundlag for anbefalinger eller retningsliner for transport af malkekøer, som på 

kort sigt vil kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens 

arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. Projektets delresultater diskuteres nedenfor.  

 

Ved den kliniske undersøgelse i besætningen fandtes generelt et lavt antal afvigelser fra normalen. Et 

stort antal køer havde dog forøget respirationsfrekvens (over 30 åndedrag/min.) og/eller forhøjet puls 

(over 80 slag/min.). Det er velkendt, at stress kan give anledning til forøget respirationsfrekvens og 

forhøjet puls. Sammenholdt med de øvrige kliniske fund findes det overvejende sandsynligt, at disse 

ændringer skyldes, at det for køerne blev oplevet som stressende at blive fikseret, undersøgt og berørt 

overalt på kroppen.  

 

Et vigtigt resultat af undersøgelsen er fundet af at 19,2 % af køerne blev halte eller mere halte under 

transporten. I modsætning til en tidligere undersøgelse af ændringer i halthed som følge af transport af 

malkekøer gennemført på ikke-halte køer (Thomsen og Sørensen, 2013), så viser nærværende 

undersøgelse – som jo involverede udsætterkøer, dvs. køer, der var udpeget af landmanden til slagtning 

– at køernes halthedsscore i mange tilfælde blev øget af transport (at de enten blev halte eller mere 

halte). Projektet kan ikke som sådan redegøre for kausaliteten i dette fund. En oplagt mulighed 

relaterer til udsætterkøernes tilstand – at de jo udsættes fra produktionen af en grund, og derfor vil 

kunne være mere påvirkelige overfor de påvirkninger, som dyrene oplever under transporten end yngre 

køer, som landmanden ikke har valgt skal udsættes. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan være 

faktorer knyttet til kommercielle transporter (såsom sammenblanding af dyr fra flere besætninger, 

aflæsning eller ophold på slagteri), som jo indgik i denne undersøgelse, og ikke i samme grad i 

undersøgelsen af Thomsen og Sørensen (2013), der ligger til grund for de to funds forskellighed.  
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Afklaring af årsagsfaktorer samt muligheder for at etablere transportforhold for udsætterkøer hvor 

køerne ikke bliver halte eller mere halte, kræver yderligere undersøgelser. Nærværende resultater kan 

dog – allerede på kort sigt – indgå i anbefalinger for såvel branche som myndigheder, og dermed være 

med til at sikre  såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for 

kontrol. For eksempel viste resultaterne, at køer, som før transporten havde en synlig skævhed i 

bækkenet havde en øget risiko for at blive halte eller mere halte efter transporten. Sådanne skævheder 

kan relativt let erkendes af landmand og transportør før læsning. For disse dyr vil det derfor være muligt 

at etablere anbefalinger om f.eks. skånetransport.  

 

Som det fremgår af tabellerne ovenfor, så viser resultaterne tydeligt, at selvom kun meget få køer 

ankom til slagteriet i en tilstand, der var uegnet til transport, er dette ikke ensbetydende med at køerne 

ikke blev belastede under transporten. Tre af de fire kliniske registreringer udført efter transporten 

(halthed, mælkeløb og sår) viste således en forværring i forhold til tilstanden før transport. Kort sagt, så 

betyder dette at selvom Transportforordningens (EU 1/2005) foreskrifter vedrørende 

transportegnethed overholdes, så er transport af udsætterkøer til slagteri under kommercielle, danske 

forhold en udfordring for mange af dyrenes velfærd. For eksempel er den betydelige forøgelse i antal 

halte køer ved ankomsten til slagteriet (set i forhold til antal halte ved læsning i besætningen) et 

velfærdsproblem, hvis løsning kræver yderligere undersøgelser.  

 

Vores analyser viste imidlertid ikke sammenhæng mellem karakteristika ved transporten (distance, 

varighed, pauser) og forværringen af halthed efter transport, hvorfor det sandsynligvis ikke er via 

justeringer heri at antallet af malkekøer, som er halte ved ankomsten til slagteriet, kan reduceres. I alt 

blev kun 5 køer (svarende til 1,2 % af de involverede køer) skånetransporteret. Det er muligt at øget 

halthed ved ankomst til slagteriet i fremtiden kan begrænses ved øget anvendelse af for eksempel 

skånetransport, mindre gruppestørrelser, udvikling af blødere og mere skridsikre underlag i lastbilerne 

eller lignende tiltag. Dokumentation herfor kræver imidlertid yderligere undersøgelser.      

 

Mælkeløb er et andet eksempel på, at transport kan være en belastning for malkekøer. Mange køer 

slagtes på et tidspunkt i laktationen, hvor mælkeydelsen stadig er relativt høj. Som det fremgår af Tabel 

2, havde stort set ingen af de 411 køer mælkeløb før afgangen fra besætningen, hvor der også er krav 

om at lakterende køer skal malkes umiddelbart inden læsning og derefter med et maksimalt tidsinterval 

på 12 timer. Undersøgelsen viser imidlertid, at næsten 1/5 af køerne havde mælkeløb ved ankomsten til 

slagteriet. Forekomst af mælkeløb associeres i dag ikke som sådan med uegnethed til transport, men 

det er velkendt (f.eks. fra studier af afgoldning) at manglende malkning er forbundet med reduceret 

velfærd for malkekøer (Bertulat et al., 2013; Chapinal et al., 2014; Bach et al., 2015), og lakterende 

udsætterkøer er derfor udsat for belastning i form af både transport og manglende malkning. Der vil, 

hvis man søger at begrænse den velfærdsmæssige belastning forbundet med slagtedagen og transport 

så meget som muligt, være brug for yderligere fokus på at minimere forekomst af mælkeløb, for 

eksempel ved øget fokus på malkning lige før transporten eller - allerede i dagene før transport - at 

benytte managementrutiner kendt fra afgoldningsperioden, som kan medvirke til at reducere 

mælkeproduktionen. Delprojekt 2 er blandt de allerførste undersøgelser til at fokusere på den 

kombinerede belastning forbundet med transport og manglende malkning, og der findes endnu ikke 

dokumentation for effekten af tiltag, som kan reducere køernes mælkeproduktion før de transporteres 

til slagtning.   
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Det var, fra projektets begyndelse, en delmålsætning, at indsamle information om køernes adfærd 

under selve transporten for på den måde, at få viden om, hvorvidt det var her, og i givet fald hvordan, 

køernes tilstand blev forværret, eventuelt til en grad, hvor de var uegnede til transport. I projektet 

valgte vi imidlertid at prioritere at indsamle kliniske data fra så mange køer som muligt før og efter 

transport, og nedprioriterede indsamling af videodata under transporterne. Projektets resultater, hvor 

køernes halthedsscore ofte forværredes under transporten, ligesom forekomsten af sår steg, kalder 

imidlertid på fremtidige undersøgelser under såvel kørsel som pauser samt på muligheden for 

fremadrettet at udvikle nye procedurer og faciliteter. En sådan forsknings- og udviklingsindsats kunne 

fokusere på eksempelvis fysiske forhold såsom lastetæthed, gulvtyper, strøelse, skillerum og disses 

vekselvirkninger, for dermed at søge at begrænse risikoen for at køerne kommer frem til slagteriet som 

halte, mere halte eller på anden vis skadede. Dette kan på sigt åbne mulighed for mærkningsordninger 

eller lignende, som dokumenterer, at køer er kørt under forhold, der i særlig grad tilgodeser deres 

velfærd.   

 

Ved valg af studiedesign vælges altid mellem en række fordele og ulemper. I en situation som den 

aktuelle, hvor der findes meget begrænset forskning indenfor området, er et observationelt studie en 

god initiel metode til at afdække virkeligheden og få indblik i faktiske forhold, inden man begynder at 

designe opfølgende eksperimentelle studier med mulighed for intervention. Delprojekt 2 har, med de 

ovennævnte data fra over 400 køer, etableret det hidtil største datasæt i verden på dette område. 

Samtidig er der skabt god forbindelse til virksomheder og brancher, som ikke hidtil i særlig grad har 

været involveret i forskning. Her tænkes specielt på vognmænd og chauffører. Fremadrettet åbner 

projektets resultater derfor rig mulighed for opfølgende, eksperimentelle studier med fokus på 

muligheder for at transportere udsætterkøer under forhold der tilgodeser velfærden hos netop denne 

dyregruppe. Herunder vil det formodentlig være gavnligt at indtænke projekter med fokus på 

uddannelse af involveret personale (som foreslået af Hels (2016) i nylig specialerapport).  

 

Ulemperne ved dette observationelle studie har bl.a. været, at det var arbejdskrævende at skaffe 

frivillige deltagende landmænd og vognmænd - alle har deres egne arbejdsgange og tidsplaner at tage 

hensyn til. Dertil kommer, at man med udelukkende frivillige deltagere må overveje, om dette kan 

udgøre en mulig fejlkilde. Det kan ikke udelukkes, at kun de dygtigste vognmænd og landmænd med 

størst interesse for dyrevelfærd har meldt sig. Dette er forsøgt imødegået ved at love alle fuld 

anonymitet og fritagelse for juridisk ansvar i forbindelse med transportegnethed, for derved at 

motivere flere, og ikke kun de, der føler sig dygtigst, til at melde sig. Andre ulemper ved dette 

studiedesign har været mangel på kontrol: Man kan ikke teste én ting ad gangen, på trods af indsats for 

at standardisere, så vil dataindsamlingen i et vist omfang foregå under uens og vekslende forhold, f.eks. 

er køerne blevet halthedsscoret på tørre spalter, på glatte spalter, i dagslys, i tusmørke osv. En 

yderligere faktor vil være den indbyggede konfundering mellem den enkelte besætning og 

transportdistance. Endelig må man til enhver tid indrette sig efter deltagernes tidsplaner og behov, og 

acceptere at kommercielle interesser kan komme til at stå over forskningsbehov. Sådanne ulemper og 

mulige fejlkilder, må ikke glemmes når resultaterne fortolkes eller søges anvendt i praksis.  

 

 

Konklusion 

Dette projekt er det største af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for 

forværring af den kliniske tilstand hos udsætterkøer (og dermed deres transportegnethed) efter 

transport til slagteri under kommercielle, danske forhold. Projektet har for eksempel vist, at køer i løbet 
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af transport til slagteriet kan blive halte eller mere halte, få mælkeløb og pådrage sig sår. Risikofaktorer 

for at blive halt eller mere halt under transporten er laktationsstadium (tidlig eller sen laktation), lavt 

huld (≤2,5), digital dermatitis på bagbenene eller skævt bækken. Risikofaktorer for mælkeløb er 

laktationsstadium (tidlig laktation) og transportlængde (>101 km). Vi kunne ikke identificere signifikante 

risikofaktorer for pådragelse af sår. Kun et lavt antal køer nåede frem til slagteriet i uegnet tilstand, og 

det er på baggrund af dette datamateriale ikke muligt at udvikle et værktøj til at udpege uegnede køer 

før afgangen fra besætningen. Projektets resultater danner grundlag for opstilling af anbefalinger eller 

retningslinjer for transport af udsætterkøer, som på kort sigt vil kunne implementeres i praksis og være 

til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for 

kontrol. Endvidere kan projektets resultater danne grundlag for fremadrettet forskning og udvikling af 

såvel nye managementrutiner, faciliteter som procedurer – på tværs af såvel branche som myndigheder 

- der vil kunne reducere velfærdsbelastningen forbundet med transport for disse dyr, herunder 

begrænse transport af dyr som ikke er egnede dertil, og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen 

af dyrenes transportegnethed.   
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  Bilag 2, delprojekt 2. 

Oversigt over registreringer med markering (*) af de forklarende variable, der blev yderligere 

analyseret 

Registreringerne kan inddeles i tre grupper: 1) Registreringer af koens kliniske tilstand, før og efter 

transport, 2) registreringer knyttet til selve transporten, 3) baggrundsoplysninger om koen indhentet 

fra Kvægdatabasen.  

Kliniske registreringer før transport Antal køer afvigende 
fra normalen 

Variable, der 
blev enkeltvis 
screenet 

Variable, der blev 
yderligere 
analyseret efter 
screening 

Almenbefindende 3   

Vokalisering 0   

Ørespil 0   

Drøvtygning 18 *  

Tænderskæren 1   

Næsetoilette 21 *  

Muskelsitren 3   

Indsunkne øjne  0   

Huld  127 * * 

Respirationsfrekvens 106  * * 

Temperatur 0   

Puls 202 *  

Hårlag 51 * * 

Sår 93 * * 

Hudelasticitet 5   

Lymfeknuder 48 *  

Respiration 10 *  

Hoste 3   

Næseflåd 0   

Auskultationsfund, lunger 38 *  

Slimhinder 4   

Kapillærfyldningstid 2   

Hudtemperatur 2   

Venefyldning 20 *  

Venepuls 10 *  

Venestaseprøve 3   

Ødemer 2   

Auskultationsfund, hjerte 17 *  

Auskultationsfund, vom 3   

Ryggrebsprøve 50 *  

Rektalprolaps 0   

Vaginalflåd 4   

Vaginalprolaps 0   

Udrivninger 0   

Yverrødme, hævelse, ømhed 83 *  

Mælkeløb 4  * 

Muskelfylde, forben/bagben 0/32 *  

Trykning, forben/bagben 10/126 *  

Bursitis, forben/bagben 8/20 *  

77



  Bilag 2, delprojekt 2. 

Artritis, forben/bagben 3/8   

Digital dermatitis, forben/bagben 24/77 * * 

Forvoksede klove, forben/bagben 7/9   

Skævt bækken 16 * * 

Halthedsscore 128 * * 

 

Kliniske registreringer efter 
transport 

Antal køer afvigende 
fra normalen 

Variable, der 
blev enkeltvis 
screenet 

Variable, der blev 
yderligere 
analyseret 

Almenbefindende 0   

Sår 141 * * 

Mælkeløb  70 * * 

Halthedsscore 170 * * 

 

Registreringer knyttet til selve transporten Variable, der 
blev enkeltvis 
screenet 

Variable, der blev 
yderligere 
analyseret 

Distance i km * * 

Samlet varighed i min * * 

Antal pauser *  

Samlet varighed af pauser i min * * 

Skånetransport   

 

Baggrundsoplysninger fra Kvægdatabasen Variable, der 
blev enkeltvis 
screenet 

Variable, der blev 
yderligere 
analyseret 

Alder i dage * * 

Race *  

Antal laktationer *  

Dage efter kælvning * * 

Ydelse ved sidste kontrol (kg mælk) * * 

Sygdomsregistreringer indenfor 6 måneder før slagtning, 
underopdelt i fem grupper:  
Mastitis, metaboliske lidelser, klov-lemmelidelser, 
reproduktionslidelser, andet 

* * 
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  Bilag 3, delprojekt 2. 

Liste over nationale og internationale møder og kongresser, hvor planer for, status for og 

delresultater fra delprojekt 2 har været præsenteret 

 

Nationale: 

Boologisk Selskabs forårsseminar, april 2014. Mundtlig præsentation. 

Den Danske Dyrlægeforening, medlemsmøde i sektion Kvæg, september 2015. Mundtlig 

præsentation. 

Klovforum, september 2015. Mundtlig præsentation. 

CPH Cattle, november 2015. Mundtlig præsentation. 

Dyreforsøgstilsynets miniseminar om produktionsdyr, oktober 2016. Mundtlig præsentation. 

 

Internationale: 

European Federation of Animal Science, EAAP, Annual meeting, august 2014, Danmark. Poster. 

Humane Slaughter Association Symposium, juli 2015, Kroatien. Poster. 

World Buiatrics Conference, juli 2016, Irland. Poster. 
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Delprojekt 3: Transportegnethed hos slagtesøer  
 

Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Charlotte Gaillard og Mette S. Herskin 

 

Dansk resume 

Årligt transporteres ca. 400.000 danske søer til slagtning. Andelen af disse dyr, der slagtes i henholdsvis 

Danmark og udlandet, varierer fra år til år afhængigt af udbud og efterspørgsel. Antallet af soslagterier i 

Danmark er faldende, og som en følge heraf er afstanden fra besætning til nærmeste slagteri øget. 

Slagtesøer udgør en særlig udsat dyregruppe i forhold til transport, idet de typisk sendes til slagt 

betinget af reduceret produktion, og derfor ofte har forskellige sygdomme, skader eller svækkelser, 

som kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtesvin. I lyset af ovenstående er det 

derfor iøjnefaldende, at der til dato ikke findes undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt – 

som har fokuseret på belastning forbundet med transport af netop disse dyr, eller på dyrenes egnethed 

til transport.  

 

Formålet med Delprojekt 3 var derfor, parallelt med Delprojekt 2, med udgangspunkt i transporter af 

udsættersøer fra besætning til slagteri afviklet under danske, kommercielle forhold, at: 1) kvantificere 

ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos søer efter transport til slagteri (med 

en varighed på under 8 timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af disse dyr føre til en 

forværring af deres tilstand?; 2) identificere risikofaktorer (knyttet til såvel soen som transporten) for 

forværring af dyrenes tilstand i løbet af transporten. Om muligt skulle projektets resultater omsættes til 

et værktøj til at udpege søer, som er uegnede til transport før afgangen fra besætningen.  

 

Projektet var et observationelt studie af slagtesøer, som blev transporteret til slagtning i perioden 

januar 2015 – februar 2016 fra danske produktionsbesætninger. Søerne blev undersøgt klinisk i 

besætningen inden læsning og herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish Crowns soslagteri i 

Skærbæk. På slagteriet gennemgik søerne det rutinemæssige levende syn og blev slagtet efter at have 

gennemgået endnu en klinisk undersøgelse. De deltagende svineproducenter udpegede selv søerne til 

slagtning, og udlevering, læsning, transport og aflæsning forløb som normalt.  

 

I alt indgik 522 søer fra 12 besætninger, og data blev indsamlet fra i alt 47 ture, kørt af chauffører fra 7 

vognmandsfirmaer. Kun 3 af de 522 deltagende søer ankom til slagteriet i en tilstand, der kunne tyde på 

uegnethed til transport (jf. nuværende praksis), hvorfor det ikke var muligt at omsætte projektets 

resultater til et værktøj til at udpege uegnede søer før afgangen fra besætningen. 

 

Søerne blev udsat efter gennemsnitligt 5 læg (1-11), den gennemsnitlige huldscore var 3,2 (2-4,5), og 39,1 

% af dyrene var lakterende på transportdagen. Dataindsamlingen fordelte sig på 47 ture med i 

gennemsnit 11,1 søer per tur. Den gennemsnitlige kørte distance på turene var 179 km (29-386 km). 

Turene varede i gennemsnit 235 min. (46-469 min.). I gennemsnit var der 2,4 pauser pr. tur (0-7), og den 

gennemsnitlige samlede varighed af pauser var 27 min (0-172 min). Søerne ventede i gennemsnit i 36 

min (0-135 min) før aflæsning på slagteriet. Den gennemsnitlige temperatur i lastbilerne under 

transporten var 14,1 ºC (3,4-26,1 ºC).  
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Samlet viser resultaterne at søernes kliniske tilstand, for en række mål, blev forværret under 

transporten. Eksempler herpå er respirationsfrekvens (P<0,001), hudelasticitet som mål for dehydrering 

(P<0,001), forekomst af afrevne klove (P<0,02), forekomst af sår (P<0,001), skrammer (P<0,001), 

vulvalæsioner (P<0,001) samt en forøget halthedsscore (P<0,001).  

Blandt de fundne risikofaktorer for denne forværring tegnede sig et billede af at det især var faktorer 

knyttet til transporten, og ofte i interaktion med hinanden, som udgjorde den betydeligste risiko for 

forværringen af dyrenes tilstand. Eksempler herpå er transportens varighed, varigheden af ophold på 

slagteriets område før dyrene blev aflæsset, varigheden af pauser under transporten og temperaturen i 

lastbilen under transporten. Der var dog også eksempler på at tilstedeværelsen af so-relaterede 

faktorer, som udgjorde en risiko for forværring af dyrenes tilstand. Blandt eksemplerne herpå var, at 

ikke-lakterende søer havde øget risiko for at have fået flere skrammer sammenlignet med de lakterende 

dyr (P<0,01) og at søer med læsioner, udflåd eller andre problemer knyttet til vulva ligeledes havde øget 

risiko for at ankomme til slagteriet med flere skrammer, end dyr uden disse lidelser (P<0,05). Søer med 

klovproblemer havde øget risiko for at blive mere halte under transporten, sammenlignet med søer 

uden klovproblemer (P<0,01).  

 

Generelt var den enkelte sos tilstand før transport imidlertid en dårlig indikator for tilstanden ved 

ankomst til slagteriet. Typisk havde før-tilstanden i de forskellige kliniske mål signifikant betydning for 

graden af forværring, men således at en god tilstand, som for eksempel få skrammer, medførte øget 

sandsynlighed for en forværring. Dette tyder derfor ikke på, at søer i en allerede dårlig tilstand, havde 

en forøget risiko for at blive mindre transportegnede undervejs til slagteriet, nærmest tværtimod.  

 

Dette projekt har, på en række områder, genereret ny viden om risikoen for forværring af den kliniske 

tilstand hos udsættersøer (og dermed deres transportegnethed) efter transport til slagteri under 

kommercielle, danske forhold. Samlet set viser Delprojekt 3 at slagtesøers kliniske tilstand forværres 

under transport, dog sjældent i en grad, så de (jf. nuværende praksis) kan betragtes som uegnede til 

transport ved ankomsten til slagteriet. Blandt de væsentligste risikofaktorer herfor er karakteristika ved 

transporten, og i mindre grad karakteristika ved dyrene. Projektets resultater danner grundlag for 

opstilling af anbefalinger eller retningslinjer for transport af slagtesøer. Sådanne vil på kort sigt kunne 

implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og 

myndighedernes mulighed for kontrol. Endvidere kan projektets resultater, tilsvarende Delprojekt 2, 

danne grundlag for fremadrettet forskning og udvikling af såvel nye managementrutiner, faciliteter og 

procedurer – på tværs af såvel branche som myndigheder - der vil kunne reducere velfærdsbelastningen 

forbundet med transport for disse dyr og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen af dyrenes 

transportegnethed.   

 

 

Summary  

In Denmark, approximately 400,000 sows are sent for slaughter each year. The proportion of these 

animals slaughtered in Denmark and abroad varies, depending on the market. Internationally, the 

number of slaughterhouses accepting sows is decreasing leading to a need to transport these animals 

for increasing distances. Cull sows are vulnerable towards transport stress, as they are typically culled 

after years of production, and hence may be sick or weak as compared to younger slaughter pigs. 

However, to date no scientific studies – nationally or internationally – have focused on the 

consequences of transport or the pre-transport fitness for transport for this specific group of animals.  
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The aims of this project were, in parallel to Project 2 and based on transport of cull sows from farm to 

slaughter in Denmark, to: 1) quantify changes in relevant clinical measures of fitness for transport as 

well as the severity of transport stress after transport to slaughter (duration up to 8 hours) in order to 

answer the question: Does transport of cull sows lead to a worsening of their clinical condition?; and 2) 

identify risk factors (associated with the sow as well as the transport) for a potential worsening of the 

clinical condition of the sows during transport. If possible, these results were to be formulated into a 

tool to be used by farmers and drivers in order be able to perform a pre-transport assessment of fitness 

for transport.  

 

The project consisted of an observational study involving 522 cull sows, transported to slaughter 

between January 2015 and February 2016 from 12 Danish commercial sow herds. The sows were 

examined clinically on-farm before loading, and then transported to Danish Crown’s slaughterhouse in 

Skærbæk, Denmark. At the slaughterhouse, the sows passed the routine veterinary inspection and were 

slaughtered after a second clinical examination. Sows to be included in the study were selected by the 

farmers, and all management on the day of slaughter followed normal, commercial procedures. The 

study included 47 trips (with a mean of 11,1 sows per trip)  and transport trucks from 7 livestock driving 

companies.  

 

The mean transport distance was 179 km (29-386 km) km and the mean transport duration was 235 (46-

469 min) The average number of pauses per trip was 2.4 (0-7) with a mean total duration of 27 min (0-

172 min). The sows waited on avereage 36 min (0-135 min) before unloading at the slaughterhouse. The 

mean temperature in the trucks during transport was 14.1 ºC (3.4-26.1 ºC). The sows were culled at a 

mean parity of 5 (1-11), had a mean body condition score of 3.2 (2-4.5), and 39,1 % of the animals were 

lactating on the day of transport.  

Taken together, the analyses show that the clinical condition of sows is worsened by transport to 

slaughter. This was found for a number of the clinical measures such as respiratory frequency  

(P<0.001), skin elasticy as an indicator of dehydration (P<0.001), claws torn off (P<0.02), skin lesions 

(P<0.001), scratches (P<0.001), vulva lesions (0.001) and lameness score (P<0.001). Only 3 sows arrived 

at the slaughterhouse in a clinical condition, which would have been considered unfit for transport 

according to current Danish practice. This low number of animals being unfit for transport upon arrival, 

meant that the results could not be used to  formulate a tool for the pre-transport assessment of fitness 

for transport. 

 

From the risk analyses, it is evident that especially the factors related to the transport, and often 

interacting, turned out as risk factors for worsening of the clinical conditions of the sows. Examples of 

this are duration of transport, waiting time in the truck before unloading at the slaughterhouse, 

duration of pauses during transport, and the temperature inside the truck during transport. There are, 

however, also some examples of risk factors related to the sows, such as an increased risk of scratches 

for non-lactating animals as compared with lactating (P<0.01), increased risk of scratches for sows with 

vulva lesions or other clinical problems associated to the vulva region (P<0.05). In addition, sows with 

claw problems had a higher risk of arriving with an increased lameness score (P<0.01).  

 

In general, however, the quality of the pre-transport condition of a sow as indicator of her condition 

upon arrival at the slaughterhouse is not high. Typically, the pre-transport level of the clinical measures 
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did affect the degree of worsening, but in a way such that sows in a good pre-clinical condition were 

more likely to experience worsening. Hence, in general these results are not suggesting that sows in a 

relatively poor clinical condition pre-transport are the most at risk of worsening after transport due to 

their pre-condition.   

 

Over all, this project shows that the clinical condition of cull sows are worsened by transport under 

commercial, Danish conditions, however only rarely to an extent where they (according to current 

practice) could have been considered unfit for transport upon arrival. Among the most important risk 

factors for the worsening of the clinical condition of the sows are transport-related factors, and to a 

lesser degree factors related to the sows.  

The results of the project provide strong support for future recommendations and guidelines – to be 

implemented in a short time span - for transport of cull sows. Such recommendations would benefit the 

welfare of cull sows during transport, and be able to support the pig industry, the animal transport 

industry as well as the controlling authorities. In addition, the results call for future research and 

development within new management routines, facilities and procedures – across the industry and the 

authorities – in order to improve the welfare of cull sows as well as to facilitate working procedures 

related to the transport of cull sows and the assessment of fitness for transport of these animals.  

 

 

Baggrund 

Baggrunden for Delprojekt 3 er, at danske svineproducenter årligt transporterer omkring 400.000 søer 

til slagtning. Antallet af soslagterier i Danmark er faldende, hvorfor afstanden fra besætning til 

nærmeste slagteri øges. Afhængig af udbud og efterspørgsel bliver et varierende antal af de danske 

søer slagtet udenfor landets grænser. På trods af, at slagtesøer udgør en særligt udsat dyregruppe i 

forhold til transport, på grund af deres alder og stadie i produktionscyklus (Nielsen et al., 2011; OIE, 

2016), findes der til dato kun meget få videnskabelige undersøgelser med fokus på disse dyr, deres 

velfærd eller egnethed til transport (hvilket Grandin (2016) har konkluderet i et netop publiceret review 

om emnet).  

 

Man ved dog, at en række faktorer, såsom genotype, staldsystem samt produktionsstrategi har 

betydning for, hvilke og hvornår søer udsættes fra kommercielle besætninger (de Jong et al., 2014). 

Nylige undersøgelser med fokus på indrapportering fra landmænd har imidlertid vist at den overvejende 

udsætningsårsag er problemer med dyrenes sundhed (f.eks. Zhao et al., 2015). Tilsvarende konklusioner 

er draget på baggrund af kliniske undersøgelser af søer ved ankomsten til slagt i såvel Europa (de Jong 

et al., 2014) som USA (Knauer et al., 2007). Flere studier har endvidere vist, at en ikke ubetydelig andel 

af søer udsættes efter fravænning (de Hollander et al., 2015; Engblom et al., 2007). For nyligt 

publicerede McGee et al. (2016) resultater fra en undersøgelse af svin aflæsset ved amerikanske 

auktionshuse, og fandt at udsætterdyr (søer og orner samlet) udgjorde hovedparten af de observerede 

udmattede og halte dyr. Fælles for alle ovennævnte referencer er imidlertid, at de kun har fokuseret på 

dyrenes tilstand enten før eller efter transporten. Der findes således i dag reelt ingen undersøgelser – 

hverken nationalt eller internationalt – som har fokuseret på disse dyrs transportegnethed eller på 

betydningen af transport for dyrenes velfærd. 
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Formål 

Formålene med Delprojekt 3 var at etablere: 

1) ny viden om ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos slagtesøer efter 

transport til slagteri (<8t) for at besvare spørgsmålet: fører transport af disse dyr til en 

forværring af dyrenes tilstand?  

 

2) ny viden om risikofaktorer (knyttet til såvel soen som transporten) for forværring af dyrenes 

tilstand i løbet af transporten.  

 

Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj til at vurdere dyrenes egnethed til en 

given transport før afgangen fra besætningen.  

 

 

Materialer og metoder 

Projektets forløb 

Projektet er, som planlagt, forløbet med en dataindsamlingsperiode fra januar 2015- februar 2016. For at 

muliggøre inklusion og transport af måske transportegnede søer blev der indhentet en 

dyreforsøgstilladelse (Journalnr.:  2015-15-0201-00715), som fritog vognmænd, chauffører og landmænd 

for det juridiske ansvar for dyrenes transportegnethed. Dette ansvar placeredes i stedet på 

tilladelsesholderen, projektlederen, som således var ansvarlig for, at søerne på afgangstidspunktet ikke 

var uegnede til transport. Beslutningen om de enkelte søers deltagelse i forsøget blev truffet på 

grundlag af den kliniske undersøgelse i besætningen og tilladelsen muliggjorde, at kun søer, som ved 

denne undersøgelse blev fundet entydigt uegnede jf. Transportforordningen (EU 1/2005), ikke kunne 

medtages i projektet. Rigspolitiet blev før projektets start orienteret om forsøget og modtog en kopi af 

tilladelsen.  

 

På trods af dyreforsøgstilladelsen var dataindsamlingen imidlertid, tilsvarende i Delprojekt 2, ikke uden 

juridiske udfordringer. Baggrunden herfor var, at dyreforsøgslovgivningen overvejende retter sig mod 

forsøg gennemført under eksperimentelle rammer. Når tilladelseskrævende dyreforsøg, som i dette 

tilfælde, skal foregå under kommercielle forhold, er der risiko for at Dyreforsøgslovgivningen kolliderer 

med anden lovgivning på området. I nærværende projekt krævede teksten i tilladelsen derfor flere 

justeringer og præciseringer for at nå frem til en formulering, der gav mulighed for, indenfor tilladelsens 

rammer, at gennemføre projektet uden at gøre sig skyldig i overtrædelse af andre love, særligt 

Dyreværnsloven (LBK nr 1019 af 29/06/2016) og Transportforordningen (EU 1/2005). I sidste ende måtte 

juridiske myndigheder fastslå, at man i dette tilfælde kunne gøre brug af lex specialis-princippet (se 

uddybende forklaring under Delprojekt 2). I fremtidige lignende projekter vil det være fordelagtigt 

tidligt at være opmærksom på sådanne udfordringer.  

 

Undervejs i projektperioden har planer for, status og delresultater fra Delprojekt 3 været præsenteret 

ved danske såvel som internationale møder, og publiceringen af videnskabelige artikler er i proces. Liste 

herover ses i Bilag 1.  

 

Design 

Undersøgelsen var designet som et observationelt studie (Houe et al., 2004) med frivillig deltagelse fra 

adspurgte svineproducenter, og besætninger placeret i områder af Danmark, som på forhånd var 
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kategoriseret efter transporttid til Danish Crowns soslagteri i Skærbæk. I undersøgelsen indgik kun 

konventionelle besætninger.  

 

Besætninger 

Information om den forventede transportvarighed mellem danske kommuner og Danish Crowns 

soslagteri i Skærbæk blev stillet til rådighed af Danish Crown, som på forhånd havde inddelt 

transporttiderne i følgende kategorier (0-2 timer, 2-4 timer, 4-6 timer og 6-8 timer). Indenfor hver 

kategori valgte vi tilfældigt 6 kommuner, og her indenfor trak vi et postnummer, ligeledes tilfældigt. I 

hvert af de 24 områder blev potentielle forsøgsbesætninger herefter identificeret via CHR-registeret og 

Svineflyttedatabasen. Inklusionskriterierne for besætningerne var i) at de leverede søer til Skærbæk 

Slagteri, og ii) at de leverede gennemsnitligt mindst 8 søer per gang. Indenfor gruppen af potentielt 

brugbare besætninger valgte vi tilfældigt én per postnummer, som vi kontaktede per brev, og senere 

telefonisk. Besætningsejerne kunne ikke pålægges at deltage i undersøgelsen, og da der var færre 

besætninger end forventet, som ønskede at deltage (i alt takkede op mod 80% af de kontaktede 

svineproducenter nej til at deltage), gennemførte vi endnu en udvælgelse af postnumre. Denne nye 

pulje af potentielle deltagere blev kun kontaktet telefonisk.  

 

Ved samtale med svineproducenten (ejer/staldmester/fodermester) fik vi mere information om 

besætningerne. For at fokusere på de mest almindeligt anvendte produktionssystemer havde vi på 

forhånd valgt at udelade besætninger, der ikke anvendte enten elektronisk sofodring, æde/hvilebokse, 

vådfodring i langtrug eller gulvfodring i drægtighedsstalden, men alle de interesserede 

svineproducenter brugte mindst ét af disse systemer. Ved udvælgelsen tog vi desuden hensyn til, om 

besætningen brugte udleveringsvogn, -rum eller andet, i forsøget på at sikre en ligelig fordeling af 

besætninger med forskellige udleveringsstrategier. Det viste sig dog, at kun én af de deltagende 

besætninger brugte udleveringsrum, resten udleveringsvogn. I vores indledende kontakt med 

svineproducenten indhentede vi oplysninger om besætningens størrelse (antal dyr), frekvens for 

afhentning af udsættersøer, krav til karantæne, og hvilket vognmandsfirma, som blev benyttet. Ved 

tilsagn om deltagelse blev besætningens faste vognmandsfirma kontaktet, og hvis de ikke havde 

indsigelser, kunne besætningen officielt indgå i undersøgelsen. Vi havde forinden afholdt 

informationsmøder for de største vognmandsfirmaer (Jylland og Fyn), og ingen afslog deltagelse i 

undersøgelsen, når og hvis vi efterfølgende kontaktede dem. Alle deltagere – såvel svineproducenter 

som vognmænd og chauffører – blev lovet anonymitet.  

 

Dyr 

Søerne, der deltog i undersøgelsen var, som udgangspunkt, besætningernes udsættersøer, og blev 

udvalgt af svineproducenten. Inklusionskriterierne var, at søerne ikke var uegnede til transport i 

henhold til Transportforordningen (EU 1/2005), som udelukker ”dyr, som er ude af stand til at bevæge 

sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte”, ”dyr med alvorligt åbent sår eller en prolaps”, 

og ”drægtige hundyr, som er mindst 90 % henne i drægtighedsperioden, eller hundyr, som har født 

inden for den forudgående uge”. Herudover udelukkede vi søer med en kropstemperatur over 40,5 ˚C. 

Beslutningen om det enkelte dyrs mulighed for at deltage i projektet blev som nævnt truffet på 

grundlag af en grundig klinisk undersøgelse gennemført i besætningen. Såfremt undersøgelsen viste, at 

en so var entydigt uegnet til transport, og besætningsejeren var uenig, kunne soen ikke indgå i forsøget, 

men stadig medtages på lastbilen (dog på ejerens/chaufførens ansvar). I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en 

so var entydigt uegnet til transport, indhentede teknikeren veterinær bistand. 
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Identifikationsoplysninger på alle dyr, som indgik i forsøget, blev påført en attest, der fulgte dyrene fra 

pålæsning og indtil aflæsningen på slagteriet, og derved tjente som dokumentation for, at vi havde 

dyreforsøgstilladelse og dermed ansvaret for disse dyrs egnethed til transport.  

Udvælgelse af ture 

Vores deltagelse i transporter blev planlagt med stor hjælp fra Danish Crowns Ejerservice, som 

koordinerer alle kommercielle transporter mellem besætninger, transportører og slagteri. På grund af 

karantæneregler var det kun muligt for os at besøge en besætning per dag, og gennemføre typisk 1-2 

ture per uge, altid med mindst én dag imellem. Udvælgelsen af den specifikke transporttur kunne derfor 

afhænge både af besætningens karantænestatus, turens tidsmæssige placering i forhold til andre ture, 

og i enkelte tilfælde af besætningens øvrige aktiviteter. Enkelte allerede planlagte ture blev aflyst på 

selve dagen på grund af problemer med lastbilen eller forhold opstået på slagteriet. 

 

Dataregistrering 

Oplysninger fra besætningen per transporttur 

Forud for hver transporttur udfyldte svineproducenten et på forhånd udleveret skema med følgende 

oplysninger om de enkelte søer: udsætterårsag, læg, stadie i reproduktionscyklus 

(drægtig/lakterende/nyfravænnet/gold), interval mellem beslutning om udsætning og transport til 

slagteri, opstaldning siden beslutning om udsætning (enkelt/gruppeopstaldning og ±fiksering de sidste 

24 timer), hvorvidt soen havde ædt/ikke ædt de sidste 24 timer, og om hun havde fået medicin 

oghvornår. 

 

Kliniske registreringer (før og efter transport) 

De kliniske undersøgelser udførtes af særligt oplærte teknikere fra AU. Teknikerne arbejdede to og to 

for at muliggøre dataindsamlingen og ankom til besætningen 2-3 timer før søerne enten blev læsset på  

udleveringsvogn eller flyttet til udleveringsrum. Undersøgelsen blev foretaget i det staldafsnit, hvor 

soen var opstaldet, før flytningen til udleveringsvogn/-rum, og blev gentaget efter aflæsning på 

slagteriet i Skærbæk. I alt var der knyttet 4 teknikere til projektet. Det var vores målsætning at det, for 

hver tur, skulle være samme teknikere der gennemførte undersøgelserne i både besætning og på 

slagteriet. Der var dog, af praktiske grunde, enkelte tilfælde hvor det kun var den ene af de to, der 

deltog begge steder.  

Undersøgelsen involverede registreringer af mere end 30 forskellige kliniske mål. Forholdene på 

slagteriet tillod imidlertid ikke at fiksere dyrene, som var urolige efter transporten. Dette betød, ligesom 

for Delprojekt 2, at en del af de registreringer, som blev gennemført i besætningerne, ikke kunne 

gentages på slagteriet. Andre registreringer var ikke relevante at gentage, da det drejede sig om mål, 

som ikke kunne ændre sig i forbindelse med transporten. I Tabel 1 ses listen med kliniske registreringer 

indsamlet i besætning og på slagteriet, hvor de dele af undersøgelsen, der ikke blev gentaget på 

slagteriet, er markeret med grå baggrund.  

I Bilag 2 findes en nøjere beskrivelse af de enkelte kliniske mål, samt de skemaer som blev anvendt til 

dataindsamling i besætningerne og på slagteriet. 
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Tabel 1.  Liste over kliniske registreringer i besætning og på slagteriet. Dele af undersøgelsen,  

                               der ikke blev gentaget på slagteriet, er markeret med grå baggrund. I besætningen foregik                                

undersøgelsen i tre trin; 1) på afstand; 2) efter at have taget kontakt med den stående so; og 3)  

                               under bevægelse. Vejledninger og definitioner til brug af skemaet fremgår af Bilag 2.  

 

 

Del 1 (på 1-2 meters afstand)             Definitioner 

Almenbefindende Nævn afvigelser  

Respirationsfrekvens Antal per 30 sekunder 

Respirationskvalitet 0: normal, 1: anstrengt, 2: overfladisk 

Huld (1-4) brug også halve 

Hoved i) asymmetri (1/0); ii) hævelser (1/0); iii) flåd fra tryne 

(0, 1, 2) 

Hvis soen ligger: Kan hun rejse sig 

normalt? 

0: lå ikke; 1: normalt; 2: ikke normalt 

 

Del 2 (soen står op) 

 

Definitioner 

Kropstemperatur °C, ikke egnet hvis >40,5 °C 

Hjerterate slag per 20 sekunder 

Respiration 0: normal; 1: ikke normal 

Bugens form og fylde 0: normal; 1: ikke normal 

 Brok (1/0), hvis 1: str. (højde/omkreds) 

 Peristaltik 0: normal; 1: ikke normal (ingen lyd) 

Yver Yverbetændelse (1/0) 

 Opmalkede                           

                                 patter  

antal 

  

                                 Afstand fra gulv til       

                                 nederste patte 

 

cm 

  

                                 Andet 

 

1: hævelser; 2: asymmetri; 3: kronisk yverbetændelse 

(svamp) 

 Sår og rifter antal 

 Ømhed (1/0) 

                                Udflåd 1: gennemsigtigt; 2: gult/brunt 

Hudens farve  0: alm; 1: bleg; 2: rød; 3: blå (cyanotisk)  
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Hårlag 0: alm; 1: langt 

Sår og skrammer  

 Skuldersår antal og beskrivelse (størrelse (cm), sårskorpe (1/0); 

blødning (1/0); rødme (1/0); hævelse (1/0);  puds (1/0) 

 Andre sår 

  

antal og beskrivelse (størrelse (cm); sårskorpe (1/0);  

blødning (1/0); rødme (1/0); hævelse (1/0); puds (1/0) 

 Skrammer  antal eller ”>15” per kropsdel (front, mellem, bagende) 

 Rødme, hævelse,  

                                 ømhed 

antal områder, tegn ind som punkt eller område 

(skravér) 

Hudens elasticitet sekunder fra hudflap slippes til den er ”væk”  

Hudtemperatur temperatur på lemmer (under knæet) og ører (yderste 

tredjedel) (varm/kold) 

Vulva  

 Læsion (1/0) 

 Udflåd (1/0)  

 Farve på flåd 0: gennemsigtigt; 1: hvidt; 2: gult/brunt 

 Lugt (1/0) 

Slimhinder (vulva)  

 Farve 0: alm. Lyserøde; 1: blege; 2: meget røde; 3: blålige 

 Tryktest sekunder til udgangsfarve efter tryk  

Ben  

 Muskelfylde 0: normal på alle 4 ben; 1: unormal på et ben; 2: 

unormal på to eller flere ben 

Klove og biklove  

 Afrevne klove og  

                                  biklove 

0: normale; 1: en afreven klov (hvilken); 2: to eller flere 

afrevne; 3: beskadigede 

 Klov- og  

                                 Biklovlængde 

 

0: normale; 1: for lange 

 Sår i kronrand Indtegn på figur og beskriv (som under sår) 

Syn 1: normalt; 0: reagerer ikke 

Hørelse 1: normalt; 0: reagerer ikke 

Del 3 (soen er i bevægelse)                       Definitioner 

Halthed Score (0-4) 
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Læsning og udleveringsvogn 

I forbindelse med de 12 første transporter (med i alt 115 søer) blev søerne videooptaget under pålæsning 

på besætningens udleveringsvogn og igen ved aflæsning på slagteriet, for derved at identificere 

eventuelle hændelser, der kunne have indflydelse på ændringer i søernes transportegnethed i 

tidsrummet fra første til anden kliniske undersøgelse. Resultaterne heraf er samlet i en bacheloropgave 

(Holm, 2015), hvis hovedkonklusion om den meget lave forekomst af sådanne hændelser betød, at 

denne registrering blev udeladt fra det resterende datasæt.  

 

Hvis der var ventetid efter søerne i udleveringsvognen var blevet kørt til nærmeste offentlige vej og 

indtil lastbilen ankom, blev søerne filmet under opholdet og deres adfærd analyseret, igen for at få 

kendskab til eventuelle hændelser i vognen, der ville kunne forklare eventuelle dyrs ankomst til 

slagteriet i en tilstand som vurderedes at være uegnet til transport.  

 

Følgende oplysninger om besætningernes udleveringsvogne blev registreret: areal, mulighed for 

skillerum og overdækning. Før hvert ophold blev lastetæthed, anvendelse af skillerum og strøelse 

noteret, og der blev opsat temperaturloggere (iButton DS1923, Maxim Integrated, San Jose, CA; 

resolution≤0.5˚C)  i udleveringsvognene. Resultaterne omkring udleveringsvognene hørte som sådan - 

herunder data omhandlende temperaturen i vognene og søernes adfærd (primært aggressioner og 

hvile) – ikke direkte under Delprojekt 3s formål og rapporteres derfor ikke her. Resultaterne er 

imidlertid blevet gjort op, og fremlagt som såvel et masterspeciale (Erichsen og Bonnichsen, 2015) en 

poster ved en nyligt afholdt kongres (Herskin et al., 2016a) og er submittet til publikation i et 

videnskabeligt tidsskrift (Herskin et al., 2016b).  

Basisoplysninger om hver enkelt lastbil  

For hver lastbil, der blev anvendt i undersøgelsen, indhentede vi følgende oplysninger: Hvilket 

vognmandsfirma den tilhørte, indregistreringsnummer, producent, og separat for hver del af 

vogntoget: antal etager og rum, samt areal for hvert rum (Data ikke vist). 

 

Oplysninger om hver transport 

Danish Crown stillede GPS-data til rådighed, hvilket gav os oplysninger om den præcise distance (km) og 

varighed (min) af hver transport, antal pauser over 3 minutter og pausernes samlede varighed, 

tidspunktet for ankomst til slagteriet i Skærbæk, samt hvor længe lastbilen ventede ved slagteriet før 

søerne blev læsset af. Vi monterede en temperaturlogger (iButton DS1923, Maxim Integrated, San Jose, 

CA; resolution≤0.5˚C) i hver lastbil, og målte temperatur og luftfugtighed hvert minut fra tidspunktet, 

hvor alle søer var læsset på lastbilen til de alle var ude af lastbilen igen. Ved afgang fra besætningen blev 

dyrenes placering på lastbilen registreret, og ved ankomst til slagteriet, blev vi informeret af chaufføren, 

hvis søerne var blevet flyttet rundt på vognen undervejs. Ligesom for Delprojekt 2, betød projektets 

ophæng i kommercielle transporter imidlertid, at disse data viste sig at være for usikre til at kunne 

indgå. 

 

Bortset fra eventuelle sammenhænge mellem fund af søer der ankom til Skærbæk i en forværret klinisk 

tilstand og temperaturforholdene under transporterne, så hørte sidstnævnte resultater ikke direkte 

under Delprojekt 3s formål og rapporteres derfor ikke her. Resultaterne er imidlertid blevet gjort op, og 

præsenteret ved en nyligt afholdt kongres (Gaillard et al., 2016a) og submittes som publikation i et 

videnskabeligt tidsskrift (Gaillard et al., 2016b).  
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Statistik 

Alle statistiske analyser blev foretaget i SAS (Version 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC) eller R (R Core 

Team, 2016). Nedenfor er proceduren for analyserne beskrevet. Flere detaljer fremgår af Bilag 3.  

 

Deskriptiv statistik og indledende analyser 

For de variable, der blev målt både før og efter transporten, testede vi, om der var sket ændringer fra 

første til anden registrering. Ændringen i normalfordelte variable blev testet med en T-test. Ikke 

normalfordelte og ordinale variable testede vi med en Signed Rank Test, og nominale, ikke- 

normalfordelte data med en McNemar Test. Hvis der i variable med en nominal fordeling var mere end 2 

mulige udfald, testede vi det normale udfald mod de resterende. Værdier for før og efter transport 

præsenteres nedenfor som enten gennemsnit±standardafvigelse (betegnet gns±std), median og 25-75 % 

kvartiler, eller proportionen af søer (%) i de forskellige kategorier. 

 

Analyse af transport- og so-relaterede faktorers betydning for forværringer i klinisk tilstand efter transport 

Hvis der var en signifikant forskel mellem tilstanden i besætningen og på slagteriet, analyserede vi 

hvilke faktorer, som kunne forklare denne ændring, ved hjælp af en 3-trins analyseprocedure. Hvis 

ændringen bestod i en forværring for ganske få individer, var en pålidelig analyse imidlertid ikke mulig. 

Nedenfor beskrives de forskellige trin i analysen.  

 

Trin 1: Til at identificere hvilke variable, der havde betydning for forværringer i de kliniske mål, anvendte 

vi en simpel variansanalyse, med slagterimålingen som responsvariabel, og de mulige forklarende 

variable enkeltvis. I denne række af modeller indgik før-værdien målt i besætningen altid som 

forklarende variabel, og transportdatoen, der også beskriver variation mellem besætninger (da der kun 

var én tur per besætning per dag) indgik som en tilfældig effekt. De forklarende variable, som i dette 

indledende trin havde en signifikant effekt (P<0,05), gik videre til analysens næste trin. Alle analyser i 

Trin 1 blev lavet i R.  

 

Trin 2: De variable, som i den simple analyse i Trin 1, havde signifikant effekt på en eller flere af de 

kliniske mål, blev inddelt i so- og transport-relaterede faktorer. Vi opstillede derefter to modeller med 

henholdsvis so- og transportrelaterede responsvariable og analyserede de kliniske mål med begge 

modeller. Transportmodellen fik desuden tilføjet responsvariable vedrørende temperaturforhold under 

transport. For ikke-normalfordelte variable brugte vi en generaliseret lineær mixed model (PROC 

GLIMMIX, SAS), hvor responsvariablen var en binær variabel, der enten angav om den kliniske tilstand 

var forværret eller ej. De kontinuerte og normalfordelte variable blev både analyseret med en lineær 

mixed model og med en generaliseret lineær mixed model, som beskrevet ovenfor. I alle modellerne 

indgik før-værdien for det kliniske mål som responsvariabel, og transportdato som en tilfældig effekt. 

Responsvariable, undtaget før-værdien, blev trinvist taget ud af modellerne, hvis P-værdien var>0,05.  

 

Trin 3: I det sidste trin valgte vi kun at anvende generaliserede lineære mixed models (PROC GLIMMIX, 

SAS) og opstillede en model, bestående af de signifikante responsvariable, som blev identificerede i 

henholdsvis so-faktor og transport-faktor modellerne i Trin 2. Med denne type analyse er det muligt at 

beregne sandsynligheden (eller odds) for forværringen i de udvalgte kliniske mål. Den endelige model 

indeholdt følgende forklarende variable: Responsmålets værdi før transport, varigheden af transporten 

og gennemsnitstemperaturen i lastbilen under transporten samt interaktionen mellem disse, antal stop 

i transporten med en varighed på mindst 3 minutter, den totale varighed af alle stop på transporten, 

den maksimale temperatur i lastbilen, antal minutter med temperaturer over 15˚C, standardafvigelsen 
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på temperaturen i lastbilen, gennemsnitstemperaturen under og varigheden af ventetiden før aflæsning 

på slagteriet samt interaktionen mellem disse, lakterende (ja/nej), paritetsnummer, klovproblemer 

(ja/nej), vulvaproblemer (ja/nej), kropstemperatur, huldscore og  halthedsscore. Transportdatoen indgik 

som tilfældig effekt. Modellerne blev reduceret ved P-værdier>0,05, og resultaterne er præsenteret 

som lsmeans±Standard Error (SE). 

 

Resultater 

I alt indgik 522 søer fra 12 besætninger, og data blev indsamlet fra i alt 47 ture. I gennemsnit var hver 

besætning udgangspunkt for 3,9 ture, og 3 besætninger bidrog med kun 1 transporttur.  

 

Kun 3 af de 522 deltagende søer ankom til slagteriet i en tilstand, der kunne tyde på uegnethed til 

transport. En so var ikke i stand til at gå, og de to andre slingrede, hyperventilerede og var tæt på at 

kollapse.  

 

Besætningsstørrelsen var i gennemsnit 729 dyr (410-1400), inkluderende søer, orner og gylte. 

Besætningerne fik hentet søer hver eller hver anden uge. Undersøgelsen involverede samarbejde med i 

alt 7 vognmandsfirmaer.  

 

Transportturen 

Ingen af transporterne varede over de tilladte 8 timer. Den gennemsnitlige temperatur i lastbilerne 

under kørslen til slagteriet var 14,1°C. Alle oplysninger om transporterne fremgår af Tabel 2, opgjort som 

gennemsnit og variation for en række variable, angivet per so, og dermed beskrivende de 

gennemsnitlige forhold for den enkelte so under transporten. I Tabel 3 ses de samme variable, nu 

opgjort per tur.  

 

 

                             Tabel 2. Deskriptiv statistik for de 522 søer som indgik i datasættet. 

 

Variabel 

 

Gennemsnit 

 

Std.var 

 

N 

 

Interval 

Antal forsøgssøer per tur 11,1    

Varighed (min) 236 144 510 46-469 

Afstand (km) 184 106 510 29-386 

Antal pauser 2,3 2,3 492 0-7 

Varighed af alle pauser (min) 25 29 491 0-172 

Ventetid på lastbil efter ankomst til 

slagteriet (min) 

36 22 510 0-135 

Gennemsnitlig temperatur (°C)     

 hele turen  14,3 5,3 453 3,4-26,1 
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 indtil ankomst 13,7 5,5   444 2,0-25,9 

 ventetid 16,0 5,3 444 4,7-27,6 

Maksimal temperatur (°C)     

 hele turen 19,0 4,9 453 7,6-29,1 

 indtil ankomst 16,7 5,6 444 2,6-29,1 

 i ventetiden 18,3 5,1 444 7,6-29,1 

Antal minutter med > 15°C     

 hele turen 128 133 453 0-364 

 indtil ankomst 109 120 444 0-316 

 i ventetiden 18 20 444 0-78 

 

 

 

                                         Tabel 3. Deskriptiv statistik for de 47 transportture som indgik i datasættet. 

 

Variabel 

 

Gennemsnit 

 

Std.var 

 

N 

 

Interval 

Antal forsøgssøer per tur 11,1    

     

Varighed (min) 235 116 46 46-469 

Afstand (km) 179 101 46 29-386 

Antal pauser 2,4 2,3 45 0-7 

Varighed af alle pauser (min) 27 32 45 0-172 

Ventetid på lastbil efter 

ankomst til slagteriet (min) 

36 22 46 0-135 

Gennemsnitlig temp. (°C)            

 Hele turen 14,1 5,3 40 3,4-26,1 

 Indtil ankomst  13,5 5,5 39 2,0-25,9 

 Ventetid 15,7 5,3 39 4,7-27,6 

Maksimal temp. (°C)     

 Hele turen 18,8 4,9 40 7,6-29,1 

 Indtil ankomst 16,6 5,6 39 2,6-29,1 
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 I ventetiden 18,0 5,0 39 7,6-29,1 

Antal minutter med > 15°C                    

 Hele turen 117 127 40 0-364 

 Indtil ankomst 99 114 39 0-316 

 I ventetiden 18 20 39 0-78 

 

 

Besætningernes oplysninger om udsættersøerne  

Ud fra besætningernes oplysninger fremgår det, at de hyppigste årsager til udsættelse var 

reproduktionsproblemer, soens alder eller fysiske problemer. I datamaterialet var der 3,3% af søerne, 

som kun havde fået et kuld, mens 27,8% havde fået over 6 kuld. Disse og de øvrige 

besætningsoplysninger fremgår af Tabel 4. 

 

                                           Tabel 4. De 12 svineproducenters oplysninger om de 522 søer,  

                                                  som indgik i datasættet.  

 

Information om søerne 

 

Værdi 

 

N 

Opstaldning    

 Fiksering +/- Fikseret 51,3 314 

 Løs 8,8  

 Ingen data 39,8  

 Enkelt/gruppe Enkelt 56,9 322 

 Gruppe 4,8  

 Ingen data 38,3  

Udsætterårsag (%) Reproduktion  24,5 326 

 Alder  22,2  

 Fysisk problem  10,9  

 Andre grunde  4,8  

 Ingen data  37,5  

Antal dage fra 

besluttet udsat 

 

Gns±std 

 

10,2±8,4 

 

360 

Paritet  Median   5 366 
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 [kvartiler] [2; 3]  

 Interval 1-11 1-11  

 Kun 1 kuld (% ) 3,3  

 > 6 kuld (%)  27,8  

Foderindtag sidste 

døgn (%) 

 

Ja 

 

60,3 

 

315 

 Nej 0  

 Ingen data 39,7  

Dage siden tildeling 

af medicin 

 

Gns±std 

 

32,8±35,5 

 

125 

 

 

Kliniske mål indsamlet i besætningen og efter transport 

De kliniske mål, som kun blev registreret i besætningerne, er vist i Tabel 5. Hovedparten af søerne 

(69,8%) havde en huldscore på 3 eller 3,5, og var derfor hverken for fede eller for magre. Godt 60 % af 

søerne var ikke-lakterende, og over 90 % havde klove og biklove af normal længde.  

 

                                                      Tabel 5. Kliniske mål, der ikke var påvirkelige af transport og derfor  

                                                      kun registreret i besætningerne. For de fleste mål er resultatet angivet  

                                                      som procentdelen af søer i de givne kategorier, og ellers er en anden  

                                                      enhed angivet. 

 

Kliniske mål 

 

Værdi 

Klovenes længde (% søer) N 520 

 Normale 92,3 

 Lange 7,3 

 Ingen data  0,4 

Biklovenes længde (% søer) N 520 

 Normale  92,7 

 Lange 6,9 

 Ingen data 0,4 

Huld score (% søer) N  513 

 2 3,5 

 2,5 12,1 

 3 43,5 

 3,5  26,3 

 4 12,5 

 4,5 0,6 

 Ingen data 1,7 

Skuldersår 

 (antal søer og str., cm) 

 

(i alt havde 47 søer 

N 520 

Skuldersår 47 

Størrelse  

      Median 2,0 

94



 
 

skuldersår, hvoraf 2 søer 

havde to) 

      [kvantiler] [1,5; 2,5] 

      Interval (0,5-5) 

Kropsbehåring (% søer) N 503 

 Normal 92,5 

 Langhåret 3,8 

 Ingen data 3,6 

Muskelvolume, ben (% søer) N 518 

 Normal 84,5 

 Abnormt på 1 ben 8,8 

 Abnormt på flere ben   5,9 

 Ingen data  0,8 

Brok (% søer) 
 
(Kun 1 so, brokposen målte 
11x16x18 cm3) 

N   522 

Med brok  0,2 

Uden brok  99,4 

Ingen data 0,4 

Laktationsstatus (% søer) N 521 

 Lakterende 39,3 

 Ikke-lakterende 60,7 

Antal opmalkede patter  N 521 

 Median 0 

 [kvartil] [0; 11] 

 Interval (0-15) 

Komme op selv (% søer) 
 
Kun registreret, hvis soen 
ikke stod op ved 
undersøgelsens start 

N 500 

Lå ikke 37,9 

Normalt 56,1 

Ikke normalt 1,7 

Afstand fra patter til gulv 
(cm) 

N 502 

Gns±std 22,7 ± 5,1 

Interval 0-40 

Vulva, lugt (% søer) N 508 

 Ingen lugt 96,2 

 Lugt 1,0 

 Ingen data 2,8 

Vulva, udflåd (% søer) N 519 

 Klart  87,6 

 Hvidt 11,9 

 Gult/brunt 0 

 Ingen data 0,6 

Hjerterate (slag/20sek) N 474 

 Gns±std 24,6±5,8 

 Interval (12-62) 

 

 

Tabel 6 angiver resultater for de kliniske mål, hvor ændring var mulig som følge af transport, men hvor 

der ikke fandtes ændring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95



 
 

Tabel 6. Kliniske mål, der kunne ændres under transport, men som ikke ændrede sig. Resultatet for de fleste variable 

er angivet som procentdelen af søer i de givne kategorier, og ellers er en anden enhed angivet.  

Klinisk mål  Besætning Slagteri Statistik 

Almenbefindende (% søer) N 
godt 
dårlig 
ingen data 

513 
97,3 
1,0 
1,7 

459 
87,9 

0 
12,1 

P > 0,1250 

Hudfarve (% søer) N 
0 
1 
2 
ingen data 

517 
97,9 
0,8 
0,4 
1,0 

502 
95,8 
0,2 
0,2 
3,8 

P > 0,1797  

Kropstemp. (°C) N 
gns±std 
interval 

512 
37,9 ± 0,7 

(33,2-40,4) 

493 
37,9 ± 0,8 
(28,1-41,7) 

P = 0,5484 

Hudtemperatur på 
lemmer (% søer) 

N 
kold 
varm 
ingen data 

516 
23.4 
75.5 
1.1 

502 
19,5 
76,6 
3,8 

P = 0,1495 

Hovedets facon (% søer) N 
normal 
assym/hævet 
ingen data 

520 
99,2 
0,4 
0,4 

504 
94,4 
0,2 
3,5 

P = 0,5637 

Flåd fra tryne (% søer) N 
Intet flåd 
Klart 
Grønt 
Ingen data 

521 
99,6 
0,3 
0 

0,2 

282 
54,0 

0 
0 

46,0 

Ingen 
analyser pga. 
utilstrækkelig
t data 

Bugens facon (% søer) N 
normal 
abnorm 
ingen data 

518 
99,0 
0,2 
0,8 

495 
94,8 

0 
5,2 

P = 1,0000  

 

Slimhindetryktest (sek) N 
median  
[kvartiler] 
Interval 

517 
3  

[3; 3] 
(0-3) 

508 
3  

[3; 3] 
(0-5) 

P = 0,4559 

Slimhindefarve1 

(% søer) 
N 
normal 
lyserød 
bleg 
meget rød 
ingen data 

519 
95,4 
1,7 
1,9 
0,4 
0,6 

511 
92,0 
1,5 
4,0 
0,2 
2,1 

P = 0,0956 

Yverbetændelse (% søer) N 
0 
1 
ingen data 

519 
95,4 
4,0 
0,6 

281 
52,9 
1,0 

46,2 

P = 0,1317 

Yverømhed (% søer) N 
0 
ømhed 
 
ingen data 

517 
97,7 
1,3 

(7 dyr, 4 flåd) 
1,0 

495 
93,9 
1,0 

(5 dyr, 3 flåd) 
5,2 

P = 0,6547 

Andre yverproblemer  
(% søer) 

N 
ingen 
yverbet. 
assym. yver 
kronisk yverbet. 
ingen data 

521 
83,1 
3,4 
11,5 
2,5 
0,2 

492 
77,6 
3,1 
12,1 
3,4 
5,6 

P = 0,5994  
 

Sår i kronrand (% søer) N 
0 
mindst 1 
ingen data 

516 
98,7 
0,2 
1,2 

502 
96,0 
0,2 
3,8 

P = 1,0000  
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En stor andel af de kliniske mål, der ændrede sig under transport var skader, som var opstået undervejs, 

såsom sår, forværring af halthed og andre læsioner (Tabel 7). Ved måling af hudens elasticitet, var 

hudflappen længere om at falde på plads, som et udtryk for en øget grad af dehydrering efter 

transport. De mål, der i Tabel 7 er markeret med *, blev yderligere analyseret for at identificere om og 

hvilke so- og transportrelaterede faktorer, der havde effekt på ændringen i søernes tilstand ved 

ankomsten til slagteriet. 

 

Tabel 7. Kliniske mål, der ændrede sig under transport. Resultatet for de fleste variable er angivet  

som  procentdelen af søer i de givne kategorier. Hvis ikke, så er anden enhed givet.   

 
Klinisk mål 

 
Besætning 

 
Slagteri 

 
Statistik 

Respirationskvalitet 
(% søer) 
 

N 
normal 
tvungen 
overfladisk 
ingen data 

518 
97,9 
0,6 
0,8 
0,8 

498 
92,2 
1,3 
1,9 
4,6 

P = 0,02183 
 

Respirationsfrekvens N 
median 
[kvartiler] 
interval 

508 
16 

[13,5; 21] 
(7-42) 

499 
18 

[14; 23] 
(6-69) 

P < 0,001 

Hudtemperatur, ører (% søer) 
 

N 
kold 
varm 
ingen data 

520 
42,3 
57,3 
0,4 

509 
14,8 
82,8 
2,5 

P < 0,001 

Hudelasticitet (sek.)* N 
median  
[kvartiler] 
interval 

508 
3 

[2; 3] 
(1-6) 

506 
3 

[3; 4] 
(1-9) 

P < 0,001 

Antal hævelser på kroppen* N 
median  
[kvartiler] 
interval 

519 
0 

[0; 0] 
(0-4) 

507 
0 

[0; 1] 
(0-5) 

P < 0,001 

 

Afrevne klove (% søer) 
 

N 
0 
mindst 1  
ingen data 

518 
98,7 
0,6 
0,8 

497 
95,2 
1,7 
3,1 

P = 0,0156 

 

Antal sår* N 
median  
[kvartiler] 
interval 

520 
1 

[0; 2] 
(0-7) 

514 
2 

[1; 3] 
(0-13) 

P < 0,001 

Antal skrammer, total1* N 
median  
[kvartiler] 
interval 

522 
0 

[0; 1] 
(0-45) 

509 
6 

[2; 12] 
(0-45) 

P < 0,001 

Antal skrammer, front2* N 
median  
[kvartiler] 
interval 

520 
0 

[0; 0] 
(0-0) 

509 
3 

[1; 7] 
(0-15) 

P < 0,001 

Vulvalæsioner (% søer) N 
ingen  
1 eller mere 
ingen data 

520 
92,3 
7,3 
0,4 

500 
80,3 
15,5 
4,2 

P < 0,001 

Antal sår på yveret  
 

N 
median 
[kvartiler] 
interval 

514 
0 

[0; 1] 
(0-7) 

498 
0 

[0; 1] 
(0-8) 

P = 0,0267 

Halthedsscore (% søer)* N 
0  
1 

508 
87,0 
9,6 

509 
78,9 
17,1 

P < 0,001 
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2 
3 
ingen data 

0,8 
0 

2,7 

1,3 
0,2 
2,5 

1Der blev registreret max 45 skrammer, derfor er “45” = mindst 45 skrammer 

2Der blev registreret max 15 skrammer, derfor er “15” = mindst 15 skrammer 

3Testet om respirationskvalitet er forskellig fra normal 

*Variable, hvor effekten af so- og transportfaktorer er yderligere analyseret 

 

 

 

Effekt af transport- og so-relaterede faktorer på forværring i søernes tilstand ved ankomst til slagteriet 

 

Skrammer 

Sandsynligheden for, at søerne havde fået flere skrammer på kroppen under transporten var påvirket af 

en interaktion mellem den gennemsnitlige temperatur i lastbilen og varigheden af transporten 

(F3,405=8,44; P<0,001; Figur 1). Meget høje og meget lave gennemsnitstemperaturer gav således den 

højeste risiko for flere skrammer på de korteste transporter. Mens risikoen faldt med stigende 

transportvarighed ved temperaturer under 6,5˚C, var den imidlertid fortsat høj ved temperaturer over 

18˚C. Ved temperaturer mellem 6,5 og 18˚C var risikoen signifikant lavere på de kortere ture, men steg 

med transportvarigheden ved temperaturer i intervallet 13-18˚C. Stigningen i antal skrammer var 

ligeledes påvirket af en interaktion mellem varigheden af ventetiden i lastbilen inden aflæsning på 

slagteriet og temperaturen i lastbilen i denne periode (F3,405=6,61; P=0,001). Ved temperaturer under 

6,5˚C steg risikoen for skrammer således jo længere søerne ventede, mens det omvendte var tilfældet i 

temperaturintervallet fra 13-18˚C. Ved temperaturer mellem 6,5 og 13˚C var risikoen for skrammer høj, 

uanset ventetidens varighed. 

 

 

 
          Figur 1. Sandsynligheden for at få flere skrammer under transport ved forskellige intervaller  

 for gennemsnitstemperaturen i lastbilen. Estimater for sandsynligheden er udregnet for      

 transporttider af 100, 200, 300 og 400 minutters varighed.  
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Ikke-lakterende søer havde 2,6 gange så høj risiko for at få flere skrammer sammenlignet med 

lakterende søer (F1,405=7,96; P<0,01), og søer der ved afgang havde en vulvalæsion, udflåd eller andre 

problemer relateret til vulva, havde næsten 3 gange så stor risiko for at have fået flere skrammer ved 

ankomsten til slagteriet (F1,405=4,01; P<0,05). Hvis den totale varighed af pauser under transporten 

oversteg 30 minutter, var der over 8 gange så høj sandsynlighed for flere skrammer (F2,405=6,26; P<0,01). 

Hvis søerne havde få skrammer inden afgang var sandsynligheden derudover større for, at de havde 

fået flere ved ankomst til slagteriet (F1,405=12,79; P<0,001).  

 

Ændringen i antal skrammer på søernes forpart blev, udover at indgå i ovenstående resultater, også 

analyseret særskilt. Her var risikoen for flere skrammer ligeledes påvirket af en interaktion mellem den 

gennemsnitlige temperatur i lastbilen og transportens varighed (F3,423=6,16; P<0,001; Figur 2). Ved de 

højeste og laveste transporttemperaturer, var risikoen generelt høj, uanset transportens varighed. Ved 

transportvarigheder over gennemsnittet var risikoen generelt høj, og ikke påvirket af temperaturen.    

 

 
Figur 2. Sandsynligheden for at få flere skrammer på forparten under transport ved forskellige 

intervaller af gennemsnitstemperaturen. Estimater for sandsynligheden er udregnet for 

transporttider på 100, 200, 300 og 400 minutters varighed. 

 

 

Stigningen i antal skrammer på forparten var ligeledes påvirket af en interaktion mellem varigheden af 

ventetiden i lastbilen inden aflæsning og temperaturen i lastbilen i venteperioden (F3,423=2,70; P<0,05). 

Ved temperaturer under 13˚C var risikoen for skrammer generelt høj, og ved højere temperatur steg 

risikoen med øget ventetid før aflæsning. Ikke-lakterende søer havde lidt over dobbelt så stor risiko for 

flere skrammer ved ankomsten til slagteriet (F1,423= 6,87; P<0,01), og søer der ved afgang havde en 

vulvalæsion, udflåd eller andre problemer relateret til vulva, havde næsten 3 gange så stor risiko for at 

have fået flere skrammer ved ankomst til slagteriet (F1,423=5,57; P<0,05). Hvis søerne havde få skrammer 

på forparten inden afgang var sandsynligheden desuden større for, at de havde fået flere ved 

ankomsten til slagteriet (F1,423=17,41; P<0,001). 
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Sår 

Sandsynligheden for at søerne fik flere sår under transporten var påvirket af gennemsnitstemperaturen 

under transport (F3,423=4,68; P<0,01). Risikoen var lavest ved temperaturer over 18˚C (sandsynligheden 

for flere sår i temperaturintervallerne var: <6,5˚C: 0,71±0,08; 6,5-13˚C: 0,75±0,05; 13-18˚C: 0,53±0,05; 

>18˚C: 0,26±0,07˚C). Herudover steg risikoen med øget ventetid på slagteriet, således at en forøgelse på 

10 minutter medførte en øget risiko på 13 % (F1,423=5,06; P<0,05). Hvis søerne havde få sår inden afgang, 

var sandsynligheden større for, at de havde fået flere ved ankomst til slagteriet (F1,423=5,45; P<0,05). 

 

Hævelser og rødmen på kroppen 

Søerne have en større sandsynlighed for at få flere hævelser og områder med rødme, jo længere tid 

lastbilen holdt stille på vej til slagteriet (F2,481=15,80; P<0,001; Figur 3). Derimod var risikoen lavere jo 

flere gange bilen holdt stille (F1,481=18,23; P<0,001), idet sandsynligheden for flere hævelser faldt med 

26,2±1,1 % for hver gang lastbilen stoppede. Risikoen for hævelser og rødme var ikke påvirket af om soen 

allerede havde hævede eller røde områder ved undersøgelsen i besætningen (P=0,93).   

 

 

 
        Figur 3. Sandsynligheden for at få flere hævelser og/eller områder på kroppen med  

        rødme ved forskellige intervaller af den totale varighed af pauser under transport. 

 

 

Hudelasticitet som mål for dehydrering 

Hudelasticiteten faldt, som muligt tegn på dehydrering, hvis den gennemsnitlige temperatur i lastbilen 

under transporten var over 18˚C (F3,423=8,12; P<0,001; Figur 4). Elasticiteten var endvidere påvirket af 

turens varighed (sandsynligheden for forværring for intervaller af varigheder: <115 min: 0,22±0,06; 115-

235 min: 0,26±0,05; 235-325 min: 0,50±0,07; >325 min: 0,17±0,04; F3,423=4,89; P<0,05). Det var ture i 

intervallet fra 235-325 minutter, som resulterede i den højeste risiko for nedsat hudelasticitet, 

sammenlignet med de øvrige varighedskategorier (alle P<0,05). Hvis soens hudelasticitet var lav inden 

transporten var risikoen for en forværring mindre (F1,423=66,84; P<0,001). 
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Figur 4. Sandsynligheden for nedsat hudelasticitet hos slagtesøerne ved forskellige intervaller for 

gennemsnitstemperaturen i lastbilen under transport. 

 

 

Halthed 

Søernes risiko for at blive halte eller mere halte, var uafhængig af halthedsgraden før afgang til 

slagteriet (F2,462=2,18; P=0,11). Søer med klovproblemer havde 3 gange så stor risiko for at blive mere 

halte under transporten, som søer uden klovproblemer (F1,462=6,83; P<0,01). Endvidere viste 

resultaterne, at hvis ventetiden i lastbilen inden aflæsning på slagteriet blev forlænget med 10 minutter, 

var der 22 % højere risiko for, at søerne var halte eller mere halte ved den kliniske undersøgelse på 

slagteriet (F1,462=9,84; P<0,01).  

 

                                            

Diskussion 

Dette projekt er det største af sin art til dato på verdensplan, involverer data fra 522 søer, og har 

genereret ny viden om risikoen for forværring af slagtesøers kliniske tilstand, og dermed for graden af 

belastning og dyrenes transportegnethed, efter transport til slagteri under kommercielle, danske 

forhold. For en betragtelig del af de involverede kliniske mål var der tale om forværring af søernes 

tilstand i perioden mellem de to kliniske undersøgelser. Resultaterne viser derfor tydeligt, at søers 

kliniske tilstand blev forværret under transport til slagteri. Analyserne af de forskellige risikofaktorer 

viser, at det i højere grad var karakteristika ved transporten (såsom dens varighed og varigheden af 

pauser i kørslen samt ventetid på slagteriet) som i vekselvirkning med temperaturen i lastbilen under 

transporten, var forbundet med øget risiko for forværring af søernes tilstand under transport, end det 

var de so-relaterede faktorer. Ud af de 522 dyr i datasættet ankom kun 3 til slagteriet i en tilstand, der 

kunne tyde på uegnethed jævnfør dansk praksis. Dette lave antal betyder, at projektets resultater ikke 

kunne omsættes til et værktøj til på forhånd at udpege dyr der ville, eller var i meget høj risiko for at, 

ankomme til slagteriet som uegnede til transport. Resultaterne kan imidlertid i høj grad benyttes i 

praksis til for eksempel at opstille anbefalinger eller retningslinjer for transport af slagtesøer, som vil 
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være til gavn for dyrenes velfærd, og derved kunne medvirke til at lette branchens arbejdsvilkår samt 

myndighedernes kontrolindsats.  

 

I hverken Delprojekt 2 eller 3 ankom ret mange dyr til slagterierne i en tilstand som var problematisk jf. 

nuværende praksis omkring transportegnethed, men bortset fra dette, var der tydelige forskelle i 

resultaterne fra de to delprojekter. Eksempelvis viser Delprojekt 3s analyser af de forskellige 

risikofaktorer tydeligt, at det i højere grad var karakteristika ved transporten (såsom dens varighed, 

varigheden af pauser under kørslen og ventetid på slagteriet) som i vekselvirkning med temperaturen i 

lastbilen under transport, var forbundet med øget risiko for forværring af søernes kliniske tilstand som 

følge af  transporten til slagteri. Det er dog ikke givet, at eksempelvis varigheden af transporten i sig 

selv er kausal for den observerede forværring, men når varigheden af en transport øges under 

bestemte forhold (f.eks. høj temperatur) kan dyrenes tilstand forværres. Fremtidige undersøgelser, 

som inddrager mulighed for intervention og standardiseret brug af forskellige transporttider, er 

nødvendige for endeligt at afklare disse forhold. Da dataindsamlingen i delprojektet var baseret på 

frivillig deltagelse af private svineproducenter og bistand fra transportfirmaer, var der et naturligt 

sammenfald mellem de enkelte besætninger og afstanden til slagteriet. Hvis effekten af 

transportvarighed, som tilsyneladende er væsentlig for slagtesøers tilstand ved ankomsten til slagteriet, 

skal undersøges systematisk, bør dette gøres i et eksperimentelt design, som vil muliggøre den korrekte 

adskillelse af effekter af besætninger og afstand. 

 

At temperaturen i lastbilerne var af betydning for dyrenes risiko for at komme frem i forværret tilstand 

var ikke uventet, idet det er velkendt at svin, blandt andet pga. deres meget reducerede svedkirtler og 

deraf følgende behov for adfærdsmæssig termoregulering, er følsomme overfor varmestress. Indtil nu 

har man imidlertid kun haft viden om temperaturfølsomhed under transport fra slagtesvin (Averos et 

al., 2008; Gajana et al., 2013). Viden om søers følsomhed overfor varmestress kommer primært fra 

staldforhold, men viser ikke overraskende at disse store dyr, og især i perioder hvor de lakterer, tåler 

varmepåvirkning dårligere end slagtesvin (Barb et al., 1991). Resultaterne af Delprojekt 3 bekræfter 

dette under transportforhold, idet flere af de mål, der forværredes under transporten, var negativt 

påvirkede af stigende temperaturer. Samtidig var søernes hudelasticitet lavere på slagteriet 

sammenlignet med inden transporten, hvilket indikerer en stigning i dyrenes dehydreringsgrad. Endelig 

viste resultaterne, at dehydreringsgraden steg hvis gennemsnitstemperaturen under transporten var 

over 18˚C.  

 

Risikoen for at få flere skrammer under transport, både totalt på hele kroppen men også på forparten, 

(som særligt associeres med aggression (Turner et al., 2006)), var generelt højere, hvis 

gennemsnitstemperaturen var høj og i kombination med lange transportvarigheder steg risikoen selv 

ved mere moderate temperaturer. Dette kan være et udtryk for at søerne slås undervejs til slagteriet i 

forsøget på at kunne benytte adfærd til at termoregulere (f.eks. at ligge ned eller flytte sig til et køligere 

område i lastbilen). Ved gennemsnitstemperaturer under 6,5˚C i lastbilerne var der imidlertid også en 

øgning i det totale antal skrammer, dog især på kortere ture, hvilket kan tyde på et højere 

aktivitetsniveau ved lavere temperaturer (samt at temperaturen typisk vil stige med en øget 

transportlængde). Når der ses isoleret på sandsynligheden for flere skrammer på forparten, er der 

ingen forskel i risikoen for flere skrammer som funktion af temperaturen på lange transporter, hvilket 

indikerer at aggressionsniveauet og typen af aggressioner måske ændrer sig på lange ture, idet 

aggressioner på forparten typisk associeres med gensidig aggression, i modsætningen til mere ensidige 

konfrontationer, hvor den ene so fordrives/fortrænges (Turner et al., 2006).      
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At såvel forværringen af den gennemsnitlige kliniske tilstand, og sandsynligvis også tilstanden hos 

mindst 2 af de 3 søer, som ankom til Skærbæk i meget dårlig stand (2 ud af de 3 blev transporteret på en 

varm sommerdag), hang sammen med temperaturen i lastbilen under transporten, betyder at 

ændringer i praksis omkring transport af søer til slagtning på varme dage formodentlig vil kunne have 

en ikke ubetydelig velfærdsmæssig effekt. Præcis hvilke tiltag der vil virke, og det nøjagtige omfang af 

effekterne heraf kræver yderligere undersøgelser, men allerede på kort sigt vil det være muligt at 

iværksætte tiltag såsom at begrænse kørsel med søer i de varmeste timer af døgnet på varme dage, 

eller især på varme dage at søge at reducere ventetiden i lastbilen før aflæsning på slagteriet. 

Herudover vil resultaterne af Delprojekt 3 kunne danne grundlag for en fremadrettet strategisk 

prioritering af en systematisk forsknings- og udviklingsindsats. Kun ved tilvejebringelse af viden på 

området kan rutiner, procedurer og faciliteter, såsom for eksempel lastetæthed, gulvtyper, skillerum, 

ventilation, anden mulighed for afkøling og disses vekselvirkninger, optimeres og dyrenes velfærd 

dermed fremmes. På længere sigt vil tildeling af særlige forhold til søerne åbne mulighed for eksempel 

mærkningsordninger eller lignende som kan dokumentere at dyrene bliver kørt under forhold, der i 

særlig grad tilgodeser deres velfærd.   

 

Resultaterne fra Delprojekt 3 viser, at karakteristika ved soen såsom huld eller læg, som ellers er lette 

for landmanden at genkende før afgang fra besætningen, kun havde mindre betydning for forværringen 

af dyrenes kliniske tilstand. Dette betyder, at det formodentlig – i modsætning til resultaterne af 

Delprojekt 2 – for de fleste af de kliniske mål vil være vanskeligt at opstille effektfulde retningslinjer 

baseret på dyrenes tilstand før afgang. Generelt var den enkelte sos tilstand før transport en dårlig 

indikator for tilstanden ved ankomst til slagteriet. Typisk havde før-tilstanden i de forskellige kliniske 

mål signifikant betydning for graden af forværring, men kun således, at en god tilstand, som for 

eksempel få skrammer medførte øget sandsynlighed for en forværring. Dette tyder derfor ikke på, at 

det var søer i en allerede dårlig tilstand, der have en forøget risiko for at blive mindre transportegnede 

undervejs til slagteriet transport, måske endda tværtimod.  

 

Delprojekt 3 involverede et begrænset antal observationer af søer i udleveringsvogne (data ikke 

inkluderet i denne rapport). På trods heraf, tyder resultaterne på at et sådant ophold kan være 

forbundet med reduceret velfærd for dyrene. På verdensplan er brugen af udleveringsvogne til 

afsendelse af søer til slagtning en relativt ny praksis, som gennemføres af hensyn til smittebeskyttelse. 

Den velfærdsmæssige betydning for søerne, og for deres egnethed til den efterfølgende transport, har 

ikke været genstand for systematiske undersøgelser. Hvis større, fremtidige undersøgelser kan 

bekræfte resultaterne fra Delprojekt 3, så kan der stilles spørgsmålstegn ved den gældende praksis, 

hvor dyrene må opholde sig i op til 2 timer i en udleveringsvogn uden at dette tidsrum medregnes i 

transporttiden.  

 

I såvel Delprojekt 2 som 3 var det en målsætning at lave registreringer af dyrenes adfærd under selve 

transporten for på den måde at få viden om hvorvidt det var her, og i givet fald hvordan, dyrenes 

tilstand blev forværret, eventuelt til en grad, hvor de var uegnede til videre transport. Pga. tekniske 

udfordringer forbundet med indsamling af videodata under kommerciel svinetransport lykkedes dette 

dog ikke i Delprojekt 3. Resultaterne af Delprojekt 3, hvor søernes tilstand ofte forværredes under 

transporten, kalder imidlertid på fremtidige undersøgelser under såvel kørsel som under pauser i 

kørslen. Delprojekt 3 viste, at når den totale varighed af pauser i transporten oversteg 30 minutter, så 

var der 8 gange så stor risiko for at søerne fik flere skrammer – som er et indirekte mål for aggression 
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og slagsmål - og risikoen for at søerne ankom med flere hævelser og rødme på kroppen steg ligeledes. 

Fremtidige studier, som sammenligner adfærd hos søer under henholdsvis kørsel og pauser, er 

nødvendige for at afklare dette, og for dermed at sikre, at transporterne i videst mulige omfang tager 

hensyn til dyrenes velfærd.  

 

Et element af sotransport, som blev synligt under projektet, er ophold på slagteriet, især i forbindelse 

med ventetid før aflæsning og eventuel overnatning på slagteriet efter det levende syn. Sidstnævnte er 

ikke omfattet af transportegnethedsproblematikken, da dyrene er ankommet til slagteriet. 

Resultaterne fra Delprojekt 3 viser imidlertid, at lastbilerne ventede i relativt lange, og relativt variable 

perioder, før søerne blev læsset af, og at risikoen for forværring i graden af halthed steg med længere 

ventetider. Temperaturen i lastbilen i ventetiden havde betydning for flere af de kliniske måls grad af 

forværring, og lave gennemsnitstemperaturer betød forøget risiko for a søerne fik flere skrammer, selv 

ved korte ventetider, måske fordi søerne ikke var varmebelastede og derfor havde mere energi til at 

indgå i rangkampe. For at sikre slagtesøer så lav belastning i forbindelse med transport til slagt som 

muligt, er der derfor behov for yderligere undersøgelser, som fokuserer på denne fase af transporten. 

Overnatning på slagteriet har ikke indgået i Delprojekt 3, men kan i et vist omfang praktiseres for søers 

vedkommende, og er sandsynligvis et velfærdsproblem. Der er derfor brug for flere undersøgelser, som 

kortlægger denne praksis og dens velfærdsmæssige betydning.  

 

 

Konklusion 

Dette projekt er det største af sin art på verdensplan hidtil og har genereret ny viden om risikoen for 

forværring af den kliniske tilstand hos slagtesøer (og dermed deres transportegnethed) efter transport 

til slagteri under kommercielle, danske forhold. Samlet viser Delprojekt 3, at slagtesøers kliniske tilstand 

forværres under transport, dog sjældent i en grad, så de ville være blevet vurderet som uegnede 

(jævnfør nuværende praksis) til transport ved ankomsten til slagteriet. Blandt de væsentligste 

risikofaktorer for den kliniske forværring er karakteristika ved transporten, og i mindre grad 

karakteristika ved søerne. Projektets resultater kan benyttes til at opstille anbefalinger eller 

retningslinjer for transport af slagtesøer. Sådanne vil på kort sigt kunne implementeres i praksis og 

være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for 

kontrol. Endvidere kan projektets resultater, tilsvarende Delprojekt 2, danne grundlag for fremadrettet 

forskning og udvikling af såvel nye managementrutiner, faciliteter og procedurer – på tværs af såvel 

branche som myndigheder - som vil kunne reducere velfærdsbelastningen forbundet med transport for 

disse dyr og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen af dyrenes transportegnethed.   
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Bilag til Delprojekt 3 
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Delrapport 3 - Bilag 1 
 

Relevante offentliggørelser relateret til Delprojekt 3 under forskningsprojektet ”Vurdering af 
dyrs transportegnethed” 
 
Erichsen D, Bonnichsen M. 2015. Adfærd og velfærd hos udsættersøer i forbindelse med ophold på 

udleveringsvogn. Masterspeciale, MVHP, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 32 sider.  

 

Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016. Effects of transport on the clinical condition of sows 
destined for slaughter. Delresultater præsenteret ved den 50. internationale ISAE kongres, Edinburgh, 
Scotland, 12-16 juli.  
 
Gaillard C, Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016a. Variation of a temperature-humidity index in 
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Klinisk undersøgelse af søer i transportprojektet (besætning) 
 

Besætning:                      Sonr:                                Sted: Besætning                                      Tidspunkt:                         

Kroppen opdeles i 3 dele: Front (fra tryne til bag skulder), mellemdel (fra bag skulder til hvor låret starter), og bagende.  

Del 1: Almen tilstand (inden soen kontaktes på 1-2 meters afstand) 

Område/funktion Parameter Score/bemærkning 

Almenbefindende Nævn afvigelser   

Respirationsfrekvens Antal per 30 sekunder  

Respirationskvalitet 0: normal, 1: anstrengt, 2: 
overfladisk 

 

Huld* (1-4) brug også halve  

Hoved i) Asymmetri eller 
hævelser(1/0) 

 

 iii) Flåd fra tryne (0, 1, 2)  

Hvis soen ligger: Kan hun 
rejse sig op normalt? 

Lå ikke: 0,  Normalt: 1, ikke 
normalt:2 Vær opmærksom på evt. 

prolaps(synlig slimhinde) 

 

 

Del 2: (mens soen er fikseret) 

Område/funktion Parameter Score/bemærkning 

Kropstemperatur °C                                  >40,5: må 
ikke transporteres 

Hjerterate Slag per 20 sekunder  

Respiration(lyt på begge sider) Normal: 0, Ikke normal: 1  

Bugens form og fylde i) Normal: 0, Ikke normal: 
1 

 

 ii) Brok (1(/0), hvis 1: str. højde:         omkreds: 

 iii) Peristaltik,  
normal: 0, ikke normal 
(ingen lyd): 1 

 

Yver Yverbetændelse: 1, ellers 
0 

 

 Antal opmalkede patter 
på hver side 

H: 
V: 

 Afstand fra gulv til 
nederste patte (cm) 

 

 Hævelser: 1, asymmetri: 
2, kronisk 
yverbetændelse (svamp): 
3 

 

 Antal sår og rifter  

 Ømhed: 1, udflåd: 2 (1: 
gennemsigtigt, 2: 
gult/brunt)), ingen af delene: 
0 

 

Hudens farve  Alm: 0, bleg: 1, rød: 2, blå 
(cyanotisk):3  

 

Hårlag* Alm: 0, langt: 1   
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Sår og skrammer Skuldersår  Hvis ja, brug separat 
skema 

 Andre sår: indsæt på tegning med 
nummer og udfyld for hvert 
enkelt sår herunder  

Størrelse (cm), sårskorpe:1, 
blødning: 2, rødmen: 3 
hævelse:4, puds:5 

 1: 4: 

 2: 5: 

 3: 6: 

 Skrammer Antal eller  > 15  

               (score for hver kropsdel) Front Scoren angives samlet for 
både venstre og højre side 
for hver kropsdel 

 Mellem 

 Bagende 

 Rødme, hævelse, ømhed 
(hvor: tegn ind som punkt 
eller område (skravér)) 

 

Hudens elasticitet Elasticitet (1/0)  Tæl sekunder 

Hudtemperatur Temperatur på lemmer 
(under knæet) og ører  
(yderste 3.-del) 
(varm/kold) 

Lemmer: V    K 
Ører:       V    K 

Vulva Læsion (1/0)  

 Udflåd (1/0)   

 Farve på flåd: 
(gennemsigtigt: 0, hvidt:1, 
gult/brunt: 2) 

 

 Lugt: (1/0)  

Slimhinder Tryktest, normal: 0, ikke 
normal: 1 

Tæl sekunder 

Farve på slimhinde Alm. lyserøde: 0 
Blege: 1 
Meget røde: 2 
Blålige: 3 

 

Ben   

 Muskelfylde: Normal på alle 4 ben: 0, 
unormal på 1 ben: 1, 
unormal på 2 ell. flere 
ben: 3 

 

 Hævelser              
 (bursa): 

Ingen: 0, 1 ben: 1, 2 eller 
flere ben: 3 

 

Klove: i) afrevne Normale:0, 1 afreven 
klov: 1 (hvilken), To eller 
flere afrevne: 2, 
beskadigede: 3 

 

 ii)Klovlængde Normale: 0, for lange: 1 Klove: 
Biklove: 
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 iii)Sår i  kronrand Indtegn på figur og 
beskriv (som under sår) 

 

Syn Normalt: 1, reagerer 
ikke:0 

 

Hørelse Normalt: 1, reagerer 
ikke:0 

 

Hvis det er muligt så notér om der er tilblandinger i fæces eller urin (blod, slim) og 
om konsistensen er normal 

 

 

Del 3: Bevægelse: 

Halthedskategori Score Bemærkning 

Går normalt 0  

Går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer 
med bagparten, når den går eller afkorter sine 
skridt 

1  

Alvorligt halt, bruger det halte ben mindst 
muligt 

2  

Bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke 
gå 

3  
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Klinisk undersøgelse af søer i transportprojektet (slagteri) 
 

Besætning:                      Sonr:                                Sted: Slagteri                                      Tidspunkt:                   

Kroppen opdeles i 3 dele: Front (fra tryne til bag skulder), mellemdel (fra bag skulder til hvor låret starter), og bagende.  

Del 1: Almen tilstand (inden soen kontaktes på 1-2 meters afstand) 

Område/funktion Parameter Score/bemærkning 

Almenbefindende Nævn afvigelser   

Respirationsfrekvens Antal per 30 sekunder                                           Hvis muligt 

Respirationskvalitet 0: normal, 1: anstrengt, 2: 
overfladisk 

 
Notér hvis vejrtrækningen 
tydeligvis er hurtigere end 
normalt 

Hoved i) Asymmetri eller 
hævelser(1/0) 

 

Hvis soen lægger sig:  Notér tidspunkt, hvis soen 
lægger sig  

 

 

Del 2: (mens soen er fikseret) 

Område/funktion Parameter Score/bemærkning 

Kropstemperatur °C                                 >40,5: må ikke 
transporteres 

Bugens form og fylde i) Normal: 0, 
Ikke normal: 1 

 

 iii) Peristaltik,  
normal: 0, ikke 
normal (ingen 
lyd): 1 

 
 
 
Hvis muligt 

Yver   

 Antal 
opmalkede 
patter på hver 
side 

H: 
V: 

 Hævelser: 1, 
asymmetri: 2, 
kronisk 
yverbetændelse 
(svamp): 3 

 

 Antal sår og 
rifter:  

 

 Ømhed: 1, 
udflåd: 2 (1: 
gennemsigtigt, 2: 
gult/brunt)), 
ingen af delene: 
0 

 

Hudens farve  Alm: 0, bleg: 1, 
rød: 2, blå 
(cyanotisk):3  
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Sår og skrammer Skuldersår  Hvis ja, brug separat skema 

 Andre sår: indsæt på tegning 
med nummer og 
udfyld for hvert 
enkelt sår 
herunder  

Størrelse (cm), sårskorpe:1, 
blødning: 2, rødmen: 3 hævelse:4, puds:5 

 1: 4: 

 2: 5: 

 3: 6: 

 Skrammer Antal eller  > 15  

               (score for hver kropsdel) Front Scoren angives samlet for både venstre 
og højre side for hver kropsdel  Mellem 

 Bagende 

 Rødme, 
hævelse, 
ømhed (hvor: 
tegn ind som 
punkt eller 
område 
(skravér)) 

 

Hudens elasticitet Elasticitet (1/0)  Tæl sekunder 

Hudtemperatur Temperatur på 
lemmer (under 
knæet) og ører  
(yderste 3.-del) 
(varm/kold) 

Lemmer: V    K 
Ører:       V    K 

Vulva Læsion (1/0)  

Slimhinder Tryktest, 
normal: 0, ikke 
normal: 1 

Tæl sekunder 

Farve på slimhinde Alm. lyserøde: 
0 
Blege: 1 
Meget røde: 2 
Blålige: 3 

 

Ben   

 Hævelser              
 (bursa): 

Ingen: 0, 1 ben: 
1, 2 eller flere 
ben: 3 

 

Klove: i) afrevne Normale:0, 1 
afreven klov: 1 
(hvilken), To 
eller flere 
afrevne: 2, 
beskadigede: 3 
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 iii)Sår i  kronrand Indtegn på figur 
og beskriv (som 
under sår) 

 

Hvis det er muligt så notér om der er tilblandinger i fæces eller urin 
(blod, slim) og om konsistensen er normal 

 

 

Del 3: Bevægelse: 

Halthedskategori Score Bemærkning 

Går normalt 0  

Går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer 
med bagparten, når den går eller afkorter sine 
skridt 

1  

Alvorligt halt, bruger det halte ben mindst 
muligt 

2  

Bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke 
gå 

3  
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Klinisk undersøgelse af søer - vejledning 

Ved den normale kliniske undersøgelse gennemgås hele dyret metodisk, vigtige organsystemer undersøges, så godt 

det nu lader sig gøre med øjne, hænder, ører og næse. For at kunne lave gode, sammenlignelige kliniske undersøgelser 

handler det først og fremmest om at være systematisk og at kunne skelne det normale fra det unormale.  

Del 1: På afstand inden i har været i direkte kontakt med soen 

Almen tilstand (herunder adfærd og smerteytringer) Dyret observeres så vidt muligt i ro og på 1-2 meters afstand. Ved 

et uforstyrret almenbefindende er dyret normalt interesseret i sine omgivelser. Afvigelser fra det normale så som 

nedstemthed, apati, abnorme bevægelser, kramper, opstemthed, ophidselse, tænderskæren, trippen, uro, hoste, 

klagelyde, besvær med at rejse sig, m.v. noteres. 

Respirationsfrekvens: Tælles mens dyret står stille ved at iagttage flankens bevægelser. Normalområdet er 8-18 

vejrtrækninger/min. Respirationens kvalitet noteres fx overfladisk (bruger kun brystkassen), anstrengt (bevægelse helt 

ned i bugen). 

Huld: Vurderes med visuel inspektion og palpering af bagparten. Søers huld kan vurderes på en skala på 1-4. Der må 

gerne bruges halve karakterer 

 

 

 

Hoved: Hovedet inspiceres for i) asymmetri, ii) hævelser, og iii) flåd fra næsen. I) og ii) scores som enten/eller. iii) 

scores som 0: ingen flåd, 1: gennemsigtig flåd, 2: gult/grønt flåd. 

Hvis soen ligger ned, så få hende op at stå. Kan hun rejse sig normalt? Bemærk om der ved rejse sig bevægelsen er 

prolaps fra vulva og endetarm, dvs. om der hænger noget udenfor. 

 

 Del 2: når soen evt. er fikseret 

Kropstemperatur: Måles rektalt. Normalværdier 38,5-39,5 oC (subfebril 39,5-40,5). Hvis søerne har over 40,5, må de 

ikke transporteres. 

Hjerterate: Normalværdier 60-80/min, palperes på a. femoralis, hvilket dog kan være svært, alternativt tælles 

hjertefrekvensen ved direkte auskultation (stetoskop). Tæl antal slag per 20 sekunder. Det eksakte antal slag noteres. 

Respiration: Den normale respirationslyd er en blød ffff-lyd. Lungebetændelser og andre lidelser i lungerne vil give en 

hårdere, ru kkkk-lyd (hør denne lyd ved at lægge stetoskopet på jeres egne luftrør). Ved sygdomme i lungerne kan der 

også lejlighedsvis høre mislyde som fx rallen eller knirken. Lyt på begge sider. 
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Bugens form og fylde: i) Bugens form og fylde vurderes og bugvæggen palperes.  Noter hvis bugens for ar unormal: 

asymmetrisk eller opkneben bug.  ii) Er der brok. Hvis ja, angiv størrelsen: Mål fra bugen og ned og omkredsen på det 

tykkeste sted. iii) Der auskulteres for tarmperistaltik over begge flanker. Det er unormalt, hvis der ikke er lyde fra 

tarmene. 

Yver:  

i)Yverbetændelse. Hævelse af én eller flere kirtler, rødme af én eller flere kirtler, hårdhed og smerte i hele 

kirtelrækken 

ii) Antal opmalkede patter på hver side: patter med mælk, der dog ikke behøver, at være helt spændt ud. Hvis patten 

er ren er det også tegn på, at den er malket op. 

iii) Afstand fra gulv til nederste patte 

iiii) Er der hævelse/yverbetændelse, asymmetri eller knudrede områder (svamp=kronisk yverbtændelse: hævede, 

hårde og eller knudrede kirtler (se billede) 

 

 

 

v) Tjek om der er sår eller rifter (sår < 1 cm i diameter, rifter > 5 cm lange).  

vi) Ømhed: Berør soen hele vejen ned langs mælkelisten med en fast hånd, hvis der er områder der varme og røde, så 

tryk for at tjekke for patteudflåd (1: gennemsigtigt, 2: gult/brunt), der ikke er mælk.  Ømhed= kraftig reaktion på 

berøring.   

Hudens farve: Her menes overordnet – altså hele soens farve. 

Hårlag: Længere tids sygdom vil give synlige ændringer i form af lang, strid, mat, tynd pels. 

Prolapser: Er der prolaps fra vulva eller endetarmsåbningen og er prolapsen tilstede hele tiden? Hvor mange 

centimeter hænger ud? 

Sår og skrammer: Huden undersøges meget nøje med henblik på sår og skrammer. 

i) skuldersår: Hvis der er skuldersår bruges separat skema, hvor der er yderligere forklaringer. 

ii) Andre sår: Definition: Et hul i huden på > 1 cm i diameter. Hele kroppen gennemgås. Sårene lokaliseres og 

indtegnes på tegning for oven med nummer. For hvert sår noteres følgende Størrelse (diameter i cm), sårskorpe (+/-), 

blødning (+/_ den mindste dråbe), rødmen (+/-), hævelse (+/-). Gult puds (+/-) Sår i kronranden og mellem klovene 

registreres separat (se nedenfor). 
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iii) Skrammer: Definition: Ridse i huden > 5 cm. For hver kropsdel (samlet for højre og venstre side) tælles antal 

skrammer, der skelnes ikke mellem nye og gamle skrammer. De opgives i kategorier (se skema) 

iv) Anden rødme eller hævelse (vis på tegning med bogstav) 

v) Hudens elasticitet: Hudens elasticitet vurderes ved at trække en hudfold ud bag øret – nedsat elasticitet ses ved 

dehydrering.  

vi) Temperatur på lemmer og ører: Hudtemperaturen vurderes på lemmer (under knæet) og på den yderste tredjedel 

af øret (normalt lidt lavere end på kroppen). 

Vulva: i) Vulvaåbningen inspiceres for læsioner efter faring eller vulvabid. Det vurderes om læsionen er frisk (friskt 

blod). Hvis der er flåd fra vulva noteres  ii) farve, iii) lugt, mængde (notér, hvis der er mere end normalt). Normalt flåd i 

forbindelse med cyklus er lugtløst, mens patologisk flåd om regel lugter). 

Slimhinder: De tilgængelige slimhinder er mundhuleslimhinde, øjets slimhinde og vulvaslimhinden. Svin er normalt 

ikke særligt positivt stemt for at blive kigget i munden, så vulvaslimhinde er at foretrække. Slimhinder skal være af 

normal lyserøde, fugtige og uden læsioner. Kig på jeres egne hvis I er tvivl om farven. Blege slimhinder tyder på 

anæmi, blålilla tyder på kredsløbsinsuffiens, stærkt røde på intoxication. Bemærk desuden om der er flåd fra øjnene. 

Kapillærfyldningstiden måles på vulvaslimhinden ved at presse en finger hårdt mod slimhinden (brug en anden finger 

som hårdt underlag) i 5 sekunder og derefter vurdere hvor hurtigt blodet løber tilbage og vævet genvinder sin 

naturlige farve. Skal være højst 2 sekunder.  

Ben: i) Vurdér muskelfylde og symmetri. Efter længere tids halthed kan der ses atrofi af muskulaturen. ii) Undersøg og 

palpér lemmer et ad gangen for hævelse og ømhed. 

Klove: i) Undersøg klove og biklove. Hvis biklovene rører jorden er de for lange. Der kommer et billede af for lange 

klove. Er der en eller flere afrevne klove. ii)Vurdér længde. iii)Beskriv sår i kronranden 

Syn: Reagerer soen normalt på ting i synsfeltet 

Hørelse: Reagerer soen normalt på pludselige lyde  

Halthed og bevægeapparatet: Hos søer skyldes halthed skyldes oftere ledproblemer end klovproblemer. Kan soen 

rejse sig ved egen hjælp? Støtter hun ligeligt på alle 4 ben og er bevægelsen fri og uhæmmet? Ved smerte vil soen ofte 

stå med krummet ryg og understillede ben. Til vurdering af halthed bruges følgende skala: 

0 = går normalt 

1 = går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer med bagparten, når den går eller afkorter sine skridt 

2 = alvorligt halt, bruger det halte ben mindst muligt 

3 = bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke gå 
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Skuldersårskema 
Først: Sørg for at soen står op. Find hudområde svarende til størrelse på håndflade med spina scapula i midten. Al 
undersøgelse rettes mod dette område (Spina scapula = punkt på skulderen hvor knoglen mærkes) 
 

 
Spørgsmål 

 
Aktuelt svar 

 
Mulige svar 

 
Bemærkninger 

1. Hvor mange sår?  Antal sår: 1, 2,… Sammenhængende sårskorpe  samme sår 

2. Hvilke slags sår er der?  
Må gerne sætte flere krydser i 
denne rubrik 

 Tryksår 
Andre sår  
Kan ikke afgøres 

Tryksår = forholdsvis rund og relativt 
afgrænset sår i det undersøgte område.  

3. Er huden i området rød?  
 
Hvis ja, er det afgrænset 
rødme? 

 Ja/nej/ved ikke   
 
Ja/nej/ved ikke  
 

Sammenlign med huden udenfor området.  
Hvis huden udenfor området også er rød, så 
svares nej 
 Afgrænset = sammenhængende, dvs ikke 
f.eks. udslæt  

4. Er soens skuldre 
asymmetriske? 

 ja/nej/ved ikke Ved asymmetri er der forskel på højre og 
venstre skulder set og/eller følt ovenfra. Soen 
skal stå normalt på alle ben 

5. Er hudområdet hævet?  Ingen hævelse 
Blød 
Hård som knogle 
Ved ikke 

Bedømmes både ved at se og føle det 
undersøgte område. 

6. Er der sårskorpe på? 
 

 ja/nej/ved ikke 
 

Rødbrun, hård og fortykket hud. Krads 
forsigtigt: kan det løsnes let (=snavs, eller 
ubetydelig sår), så ingen sårskorpe 

7. Er der rødme omkring såret? 
 

 ja/nej/ved ikke Huden helt tæt på såret er rød sammenlignet 
med huden uden for det undersøgte område.   

8. Sårets diameter (sårrand til 
sårrand) 
 

 Antal cm Brug transparent ”cirkulær lineal”. Mål på 
sårets bredeste og smalleste sted. Angiv den 
diameter, hvorunder såret netop kan være 

9. Score, når der måles med 
”skuldersårsmåler” 
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Analyse af transport- og sorelaterede faktorers betydning for forværring i søernes 

tilstand  

Analysen af so- og transportrelaterede faktorers betydningen for forværringen i de udvalgte 

kliniske mål blev foretaget i 3 trin beskrevet nedenfor. De kliniske mål var: antal skrammer i 

alt, antal skrammer på forparten, antal sår, antal områder på kroppen med hævelser eller rødme, 

hudelasticitet og halthedsscore.  

Trin 1 

Til at identificere hvilke variable, der havde betydning for forværringer i de udvalgte kliniske 

mål, anvendte vi en række simple variansanalyser. På grund af det store antal mulige 

forklarende variable, var det ikke muligt at lave én model med alle forklarende variable. I stedet 

analyserede vi indledningsvist de udvalgte kliniske mål i en række variansanalyser – én for 

hver potentiel responsvariabel. I modellerne til disse analyser indgik også før-værdien for det 

kliniske (målt i besætningen) som forklarende variabel, og transportdatoen, der også beskriver 

variation mellem besætninger (da der kun var én tur per besætning per dag), som en tilfældig 

effekt. Dette indledende trin blev lavet i statistikprogrammet R.  I Tabel 1 ses de forklarende 

variable, der blev anvendt i hver sin model. Efter hver variabel er det angivet om variablen 

indgik i modellen som en kontinuert (k), eller som en kategorisk variabel (g). 

De forklarende variable, der i dette indledende trin havde mindst én signifikant effekt på en 

responsvariabel (P <0,05), gik videre til analysens næste trin 

 

Trin 2 

Variable markeret med* i Tabel 1, havde en signifikant effekt på mindst én af de analyserede 

kliniske mål, og gik videre til analysens 2. trin.  

I trin 2 opstillede vi 2 modeller, der henholdsvis havde forklarende variable, der beskrev 

soens tilstand før transporten og transportrelaterede faktorer. I begge modeller indgik desuden 

før-værdien for responsvariablen (målt i besætningen) som forklarende effekt og 

transportdatoen som tilfældig effekt (Tabel 2). Transportmodellen blev tilføjet 

responsvariable der beskrev temperaturforholdene under transporten.   

For ikke-normalfordelte variable brugte vi en generaliseret lineær mixed model (PROC 

GLIMMIX, SAS), hvor responsvariablen var omregnet til en binær variabel (kun 2 mulige 

udfald), der enten angav om den kliniske tilstand var forværret eller ikke-forværret. Med 

denne analyse estimeres sandsynlighederne og odds for de to udfald. De kontinuerte, 

normalfordelte variable blev både analyseret i en lineær mixed model (R) og i en 

generaliseret lineær mixed model, som beskrevet ovenfor.  

Modellerne blev reduceret trinvist, hvis P-værdierne for de enkelte forklarende variable 

oversteg 0,05. Alle elementer der havde en signifikant effekt på mindst én responsvariabel, 

gik videre til næste trin. 
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Tabel 1. Responsvariable testet i hver sin model, for identifikation af mål, der påvirker 

ændringer i søernes transportegnethed. Nogle variable indgik som kontinuerte (k), nogle som 

kategoriske variable (grupperet, g), og nogle som begge dele (dog ikke på samme tid). 

Anvendte gruppevariable er defineret. Variable markeret med* havde en signifikant effekt på 

mindst én af de analyserede kliniske mål. 

 
Trin 1 
Enkeltvis analyse af forklarende variable 
Sorelaterede   

Definition af 

gruppevariable 

Transportrelaterede  

Definition af 

gruppevariable 
Huld (g)* 1: 2 + 2,5 

2: 3 + 3,5 

3: 4 + 4,5 
 

Varighed (g, k)* 1: <115 min 

2: 116-235 min 

3: 236-325 min 
4: > 325 min 

Paritet (g)* 

 

1: læg 1 + 2 

2: læg 3-5 

3: > 6. læg 

Afstand(g, k)*  1: 29-70 km 

2: 71-130 km 

3: 131-170 km 

4: 171-260 km 

5: 261-300 km 
6: 301-400 km 

Antal opmalkede patter (g, k)* 

(laktationsstatus)  

 

1: opmalkede patter 

0: ingen opmalkede patter 
 

Antal stop (g, k)* 0: 0 stop 

1: 1 el. 2 stop 
2: > 2 stop 

Afstand fra yver til gulv (k)    

Halthedsscore (g)* (0, 1, 2,3,4) Samlet varighed af stop (g)* 1: 0 min., ingen stop 
2: 0-29 min. 

3: ≥ 30 min. 

Kropstemperatur (k)*  Ventetid i lastbil på slagteriet (k)*  

Hjerterate (k)*    

Afrevne klove eller biklove (g)* (1/0)   

For lange klove eller biklove(g)* (1/0)   

Vulvalæsion(g)* (1/0)   

Vulvaflåd (g)* (1/0)   

Lugt fra vulva (g)* (1/0)   

Respirationsfrekvens (k)    

Respirationskvalitet (g) 0: normal 

1: ikke normal 

  

Yverbetændelse (g) (1/0)   

Kolde ører (g)* (1/0)   

Kolde lemmer (g)* (1/0)   
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Tabel 2. Responsvariable der indgik i henholdsvis transportfaktor- og sofaktormodellen. 

Nogle variable indgik som kontinuerte(k), nogle som kategoriske variable (g), og nogle 

som begge dele (dog ikke på samme tid). Anvendte gruppevariable er defineret.  

Trin 2 
Transportfaktormodel Sofaktormodel 
 

Forklarende variable 

 

 

 

Forklarende variable 

 
 

Varighed (g, k) gruppevariable som i 

Tabel 1 
Paritet (g) gruppevariable som i 

Tabel 1 

Afstand (g, k) gruppevariable som i 
Tabel 1 

Huld (g) gruppevariable som i 
Tabel 1 

Antal stop (g, k) gruppevariable som i 

Tabel 1 
Afstand fra yver til 

gulv (k) 

 

Total varighed af stop (g) gruppevariable som i 
Tabel 1 

Antal opmalkede patter 

(g) 
(laktationsstatus) 

gruppevariable som i 
Tabel 1 

Ventetid på slagteri (k) 
 

 Halthedsscore (g) gruppevariable som i 

Tabel 1 

Gennemsnitlig temperatur (k)  Kolde ører (g) gruppevariable som i 
Tabel 1 

Antal min. > 15 °C (k)  Kolde lemmer (g) gruppevariable som i 
Tabel 1 

Std. for temperatur (k)  Kropstemperatur (k)  

Maksimal temperatur (k)  Vulva_total (g) 0: normale forhold 

1: enten læsion, udflåd 
eller lugt 

Interaktion ml. varighed og 

gns. temperatur 

 Klove_total (g) 0: normale forhold 

1: enten for lange eller 
afrevne klove eller 

biklove, 

Interaktion ml. afstand og gns. 

temperatur 

   

    

Før-værdien af responsvariablen indgik som forklarende effekt i begge modeller 

Transportdato indgik som tilfældig effekt i begge modeller 

 

Trin 3 

I trin 3 opstillede vi den endelige model, der bestod af både transport- og sorelaterede 

mål (Tabel 3). Alle analyser blev foretaget med en generaliseret lineær mixed model 

(PROC GLIMMIX, SAS), som beskrevet under Trin 2. For hvert klinisk mål undersøgte 

vi indledningsvist om der var en lineær sammenhæng med de kontinuerte forklarende 

variable (f.eks. varighed af transport og temperatur). Hvis dette ikke var tilfældet, indgik 

den forklarende variable som en kategorisk variabel, og ellers som kontinuert. 

Da transporttid og transportvarighed var højt korrelerede, valgte vi kun at anvende 

transportvarigheden i trin 3. De kliniske mål blev analyseret i begge modeller, der blev 

reduceret trinvist ved P-værdier over 0,05. 
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Tabel 3. Den endelige model indeholdende både faktorer, der beskriver  

tranporten og soens tilstand målt i besætningen før afgang. 

 

Trin 3 

Endelig model 

 

Forklarende variable 

 

 

Varighed (g eller k) gruppevariable som i Tabel 1 

Antal stop (k)  

Total varighed af stop (g) gruppevariable som i Tabel 1 

Gennemsnitlig temperatur, 

under transport (g, k) 

1: < 6,5 ºC 

2: 6,5-13 ºC 

3: 13-18 ºC 

4: >18 ºC 

Gennemsnitlig temperatur, 

ventetid på slagteri (g, k) 

1: < 11 ºC 

2: 11-15 ºC 

3: 15-19,5 ºC 

4: >19,5 ºC 

Antal min. > 15 °C (k)  

Maksimal temperatur (k)  

Std. for temperatur (k)  

Ventetid på slagteri (k)  

Interaktion ml. varighed og 

gns. temperatur 

 

Interaktion ml. ventetid og 

gns. Temperatur i ventetid 

 

Paritet (g) gruppevariable som i Tabel 1 

Huld (g) gruppevariable som i Tabel 1 

Laktationsstatus (g) 1: opmalkede patter 

0: ingen opmalkede patter 

Halthedsscore (g) gruppevariable som i Tabel 1 

Kropstemperatur (k)  

Vulva_total (g) 0: normale forhold 

1: enten læsion, udflåd eller lugt 

Klove_total (g) 0: normale forhold 

1: enten for lange eller afrevne 

klove eller biklove 

Før-værdien af responsvariablen indgik som forklarende effekt i 

begge modeller 

Transportdato indgik som tilfældig effekt i begge modeller 
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