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I forbindelse med kommende           
kontrolkampagne fra
15. marts til 15. juni 2019
I foråret 2019 vil Fødevarestyrelsen gennemføre 
en kontrolkampagne vedr. smittebeskyttelse ved 
hold af vildsvin og svin på friland. 
Formålet med kampagnen er at sikre, at vildsvin 
eller svin, der holdes udendørs, er indhegnet efter 
de gældende regler, og at ejerne er opmærksom-
me på de smitterisici, der er ved at holde vildsvin 
og svin udendørs. 
Kampagnen vil omfatte både vildsvin, hobbygrise 
og professionelt opdrættede grise. 
Har du ikke længere dyr, skal du huske at melde 
din besætning som ophørt i CHR.

Kender du reglerne?
Nedenfor er reglerne for hold af vildsvin og svin på 
friland kort gengivet.

Om hegning 
Hegnet skal være opført på 1 af følgende 3 måder 
og bestå af
1) et indre og et ydre hegn, der er placeret i en
indbyrdes afstand af mindst 5 meter, eller
2) ét (ydre) hegn, hvor der direkte på hegnet er
påført mindst 3 strømførende tråde med alarm,
der udløses, hvis spændingen falder i de strømfør-
ende tråde, som er permanent aktiveret, eller
3) et hegn der er godkendt af Fødevarestyrelsen
efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til
det i nr. 1) eller 2) anførte.
Svinene eller vildsvinene må ikke kunne slippe ud.
Holder du vildsvin, skal hegnet være mindst 1,5m
højt.
Der må ikke være huller eller skader på hegnet.
Adgangsveje til indhegningen skal holdes lukkede.

Om skilte ved alle indgange
Der skal være opsat skilte på indhegningen, som 
tydeligt anfører, at fodring af grisene er forbudt og 
adgang er forbudt for uvedkommende.
Du kan dog give adgang for offentligheden. Se 
nedenfor.

Materiale: vind- og vejrbestandige
Runde skilte: skal være minimum 25 cm i diameter 
eller 
Firkantede skilte: skal være minimum L25 x B25 
cm.
Billede: der viser, at fodring er forbudt
Sprog: Skiltene skal være på minimum dansk, 
engelsk og tysk.
Placering: Skiltene skal være opsat på en sådan 
måde, at offentligheden bliver opmærksom på 
dem samt ved alle indgange til indhegningen. 

Om offentlig adgang i indhegningen
Du kan tillade offentligheden adgang til at færdes 
inden for indhegningen, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:

Information om smittebeskyttelse ved hold af vildsvin og svin på friland

Du kan bestille skil-
te hos Landbrug og 
Fødevarer/  SE-
GES 
svineproduktion 

https://svineproduk-
tion.dk/aktu-
elt/nyhe-
der/2016/07/07071
6_fodring_forbudt
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1) der skal være etableret færiste og klaplåger ved
alle indgange til indhegningen, som sikrer, at svi-
nene og vildsvinene ikke kan undslippe.
2) der må ikke være opstillet borde, affaldsspande
eller lignende indenfor indhegningen, og
3) der må ikke være etableret parkeringspladser,
lejrpladser eller lignende indenfor indhegningen.

Om fodring af svin
Du skal sikre, at vildsvin eller svinene ikke fodres 
af uvedkommende. Du skal sikre dig, at besøgen-
de eller andre forbipasserende ikke kommer til at 
fodre dine vildsvin eller svin med f.eks. madpakke-
rester eller lignende.
Fødevarestyrelsen anbefaler, at indhegninger til 
udegående svin og vildsvin placeres væk fra eller i 
tilstrækkelig afstand fra offentlige veje, således at 
madaffald ikke kan kastes ind til grisene.

Som udgangspunkt skal vildsvin og svinene fodres 
med foder produceret af en fodervirksomhed.
Det er dog tilladt at supplere med fx

 Frugt og grøntsager fra butikker.
 Frugt, grøntsager og andet grønt fra egen

have, som f.eks. græsafklip og smågrene.

Risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med 
foderet, skal begrænses mest muligt.

Om opbevaring af døde produktionsdyr
For produktionsdyr, som fx svin, heste eller kvæg, 
gælder der regler for opbevaring, transport og 
bortskaffelse. Med døde produktionsdyr menes 
aflivede dyr, selvdøde dyr, eller dele af disse, som 
skal bortskaffes. Kælegrise og opdrættede vildsvin 
hører lovgivningsmæssigt også til produktionsdyr, 
og reglerne gælder derfor også for dem.

Du må hjemmeslagte dine egne dyr, dvs. slagte 
og slagtemæssigt behandle egne dyr til forbrug i 
egen husholdning på de ejendomme, hvor dyre-
hold er tilladt. Al slagteaffald og dele af dyrene, 
der ikke skal bruges som fødevarer skal bortskaf-

fes som animalske biprodukter, f.eks. til DAKA. 
Døde dyr, dele af dyr, og slagteaffald må ikke brin-
ges ud på marken, lægges i naturen eller graves 
ned. 

Om smittebeskyttelse
Ansvaret for smittebeskyttelsen i den enkelte be-
sætning er besætningsejerens. Der er regler om 
smittebeskyttelse for svinebesætninger med en 
sundhedsrådgivningsaftale.
Smittebeskyttelse er yderst vigtig i alle besætnin-
ger. Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle svinebe-
sætninger følger reglerne om smittebeskyttelse, 
dvs. at man har mulighed for håndvask, tøj- og 
skift af fodtøj i forbindelse med pasning af sine 
vildsvin og svin.

Du kan finde yderligere oplysninger
Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjem-
meside: www.fvst.dk:

Om fodring af dyr med rester fra fødevareproduk-
tion:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Si-
der/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevarepro-
duktion.aspx

Om opbevaring af døde produktionsdyr:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Si-
der/Døde-dyr.aspx

Om slagtning og aflivning af dyr:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Si-
der/Aflivning-af-dyr.aspx

Om smittebeskyttelse:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Si-
der/Smittebeskyttelse.aspx

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til 
at henvende dig til Fødevarestyrelsen på telefon 
eller via kontaktformularen på hjemmesiden.  
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