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FRIE SØER!
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ET LANGT OG ELENDIGT LIV
I Danmark har vi 1 million grisesøer, som lever et rædselsfuldt liv. Det er så dårligt, at
soen må misunde slagtesvinene, som kun lever i et halvt år,
inden de aflives på slagteriet.

Soen lever 4-5 gange så længe, nemlig 2-3
år som ”fødemaskine” under så elendige forhold, at det kan give hende alle mulige dårligdomme: brækkede ben, skader på fodled
og knæled, store liggesår på skulderpartiet.
Det er resultatet af at opholde sig en stor
del af livet i en lille boks, som kun tillader, at
hun med besvær kan lægge sig på den ene
side, rejse sig op og lægge sig på den anden
side. Og det er takken for at have givet landmanden ca. 30 smågrise om året, så han har
mulighed for at opfede dem og slagte dem
senere med en god fortjeneste.
Fastlåst uden at kunne røre sig ret meget
Fiksering er en voldsom belastning af soen,
som slet ikke har mulighed for at udføre
naturlig adfærd. Den kan med stort besvær
rejse og lægge sig, men den kan ikke vende
rundt. Det er dokumenteret, at danske søer
ofte lider af liggesår og andre hudskader som
følge af, det hårde cementunderlag, og at de
ofte støder på inventaret, når de skal rejse eller lægge sig. Hertil kommer, at fiksering kan
give skader på klove og ben og mindre muskelstyrke, fortykning af huden, reduceret
hjerte-kar sundhed, reduceret knoglestyrke
samt forhøjet sygelighed. Endvidere lider
fikserede søer ofte af stress, med øget hjertefrekvens og forhøjet stresshormon i blodet.

Slagteriet siger NEJ TAK!
Der er ca. 1 million søer i Danmark, som skal
udholde dette usle liv i relativ lang tid, da en
so lever i 2-3 år. 25 % af søerne – altså ca.
132.000 årligt – er så usle, at de ikke kan
transporteres til et slagteri, men må aflives
på stedet og sendes til destruktion.
Hvorfor fikserer landmanden soen?
Det kan virke uforståeligt, at nogen kan finde på at fiksere søerne og dermed give dem
så elendige muligheder for at leve et anstædigt dyreliv. Men det handler udelukkende
om penge. Når soen er fikseret, kræves der
ikke så meget arbejde med hende. Hun fodres i den ene ende at boksen, og affaldsstofferne kommer ud i den anden ende. Samtidig påstår landmændene, at hun ville lægge
mange flere af de små pattegrise ihjel, hvis
hun fik mere plads i stien.
Alt for store kuld af pattegrise
For 40 år siden fik en dansk so i gennemsnit
11-12 pattegrise om året. Som følge af intensiv avl føder soen i dag gennemsnitligt
29 grise om året. Landbruget har som mål
at komme op på 35 pattegrise om året for
en enkelt so. Da en normal so kun har 12 14 patter, så føder hun ofte flere unger, end
hun selv kan passe, hvorfor man bruger en
såkaldt amme-so til at passe de overskydende unger. En amme-so er på den måde
fikseret i endnu længere tid. Men jo flere
pattegrise, der kan fedes op som slagtesvin,
jo flere penge til landmanden.
De store kuld betyder også, at dødeligheden er stor. Således dør der dagligt 25.000
pattegrise i Danmark. Nogle er dødfødte,
nogle er så små og skravlede, at de ikke kan
overleve og nogle lægger soen ihjel. Undersøgelser fra Sverige viser dog, at det samlede antal døde pattegrise ikke er større,

hvis søerne får lov til at være frie. Dyrenes
Venner mener ikke, at en so skal føde flere
unger, end hun selv kan passe. Derfor skal
der avles mod stærkere grise, men færre
grise pr. kuld.
Drægtige søer går nu frit omkring
Fra 1. januar 2013 blev det forbudt at fiksere
drægtige søer i alle 27 EU-lande. Men det
er stadig tilladt at fiksere søerne i perioden
omkring faring:
Fareafdelingen
Her fikseres soen 1 uge før faring og 4 uger i
diegivningsperioden.
Løbeafdelinger
Her fikseres soen 4 uger efter løbning (insemination)for at undgå abortering.

I alt 9 uger pr. cyklus. Da soen
har 2,3 cykler pr. år, er søerne efter 1. januar 2013 fikseret 21 uger om året, hvilket
svarer til 40 % af deres
voksne levetid.
Økologiske grise og frilandsgrise
Økologiske grise og Frilandsgrisen har det
meget bedre. Soen må ikke på noget tidspunkt fikseres, men har masser af plads og
kan bevæge sig frit og passe sine små pattegrise. De skal have rigelige mængder af
halm, så de kan rode og beskæftige sig, og
så soen kan bygge en rede, lige inden hun
skal fare. Man må heller ikke klippe i grisenes haler eller tænder.

Dyrene har brug for DIG!
DU kan gøre en forskel!
Vi skal ikke finde os i, at dyr bliver behandlet så dårligt. Derfor skal der handles her og
nu, og du kan hjælpe med på to områder:
Skriv under og send postkort
Du selv kan skrive under på underskriftlisterne og få personer, som du kender til også at
gøre det. Spørg blandt familie, venner og arbejdkammerater om de også vil være med til
at befri søerne. Du kan også sende postkortet med protesten til Fødevareministeren.
Når politikerne føler, at der er mange danske
vælgere bag et krav, så plejer der at ske noget, og så får vi forhåbentlig gennemført en
lov, som forbyder at fiksere søer.

Du kan også skrive under på
www.dyrenesvenner.dk
Køb kun de dyrevenlige produkter
Du kan også som forbruger gøre en indsats.
Køb ikke det traditionelle billige svinekød,
men gå efter de produkter, der er lavet ud
fra grise, som har haft et godt liv.
Økologisk svinekød med det røde økomærke og Frilandsgrisen, som er anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse er en garanti for, at
grisene har levet et godt liv, og at søerne
ikke har været fikseret.

• En so er fikseret i 21 uger om året, hvilket svarer til 40 % af dens voksne levetid.
• Mangel på halm og beskæftigelsesmuligheder giver stress og stereotyp adfærd.
• Skuldersår og andre sår opstår, fordi soen ligger direkte på et goldt cementgulv eller
støder mod metalbøjlerne, som fikserer hende.
• 132.000 søer destrueres årligt, fordi de er så elendige, at slagteriet ikke vil have dem.
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