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Klassificeringskontrollen 

JLa 

4. oktober 2017 

 

 

 

Fastlæggelse af slagteudbytte ved slagtning af søer i overensstemmelse med ”Brancheregler 

for indvejning, klassificering og afregning af søer/orner/svin på soslagterier” 

 

1.0 Baggrund 

I Danmark er der offentlige regler med hensyn til slagtning af svin men ikke for søer. Der er dog 

etableret brancheregler for slagtning af søer, hvor so-slagterier frivilligt kan vælge at følge disse 

regler herunder at være underlagt Klassificeringskontrollens tilsyn med disse regler. I 2016 blev ca. 

73 % af alle søer i Danmark slagtet i medfør af Branchereglerne. 

 

Der har de seneste år hersket usikkerhed om, hvilket slagteudbytte af søer, der kan forventes i 

forbindelse med slagtning af søer i Danmark. Efter Klassificeringskontrollens opfattelse skyldes 

denne usikkerhed primært tre forhold: 

 

1. Det forhold at visse søer i Danmark slagtes under fastsatte regler (og under tilsyn) og andre, 

hvor det primært er op til det enkelte slagteri at vælge en fremgangsmåde, herunder hvad der 

afskæres før vægt (og uden tilsyn). For mange so-leverandører har det været svært at vide ved 

leverancer af søer til et so-slagteri, hvilken af de to situationer, der har været tale om, og hvilken 

betydning dette har haft for bl.a. slagteudbyttet. 

2. Der er naturlige variationer i hvilket udbytte, der opnås. Eksempler på dette er, at søer med store 

del (yvere) vil få et lavere udbytte end søer med lille del, da dellen afskæres før vægt på so-

slagterierne. Søer, der udsættes for partielle kassationer, vil have et mindre (i visse tilfælde 

meget mindre) slagteudbytte end søer uden partielle kassationer. Endelig vil givet visse 

primærproduktionsegenskaber have indflydelse på slagteudbyttet. 

3. Såfremt man ønsker at fastlægge slagteudbyttet ud fra levende vægt, kræves en vejning af den 

levende so. Tidspunktet for vejningen herunder mængden af foder/vand i tarmen har betydning 

for, hvilken levende vægt der fastlægges (og dermed slagteudbyttet). Foretages en brovejning på 

bil er der herudover også en del yderligere usikkerhedsmomenter i forbindelse med at fastlægge 

den levende vægt på denne vis. 

 

2.0 Formål med undersøgelsen 

Efter opfordring fra so-leverandører (Agro Partnere A/S) og DANISH CROWN har 

Klassificeringskontrollen i perioden marts-juni 2017 gennemført en undersøgelse af, hvilket 

slagteudbytte der kan forventes ved slagtning af søer på et slagteri, der er omfattet af 

Branchereglerne. I forbindelse med undersøgelsen er fastlagt betydningen for slagteudbyttet af 

soens vægt (levende vægt/slagtevægten), soens huld, dellens (yverets) størrelse, evt. partielle 

kassationer og visse primærproduktions-egenskaber. 

 

3.0 Definition af slagtevægt og slagteudbytte 

I henhold til Branchereglerne må der inden indvejning af den enkelte so umiddelbart (alene) 

foretages følgende: 

Sværsidebehandling, fjernelse af klove, udtagning af indvolde herunder pluckssættet,  opbrystning, 

mørbradløsning, fjernelse af savsmuld, udtagning af flommer (incl. mørbradfedt), "hjertefedt", 
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hypofyse, hjerne og rygmarv samt afskæring af del og trikinprøve. Halsen må indvendig renses for 

blod og overfladekirtler. 

 

Hvis et so-slagteri for at optimere slagtningen ønsker at fjerne andre dele før vægt end ovennævnte 

”standardpræsentation” (f.eks. fortæer), vil slagteriet kunne få tilladelse til dette. 

Klassificeringskontrollen vil dog i disse tilfælde fastlægge en vægtkorrektion, som i selve vægten 

korrigerer for den ændrede ”præsentation”, således at slagtevægten/afregningsvægten altid afspejler 

”standardpræsentationen”.  

 

I forbindelse med den foreliggende undersøgelse er slagteudbyttet fastlagt (defineret) på følgende 

vis: 

 

Slagteudbyttet (%) = slagtevægt * 100/ levende vægt (fastlagt kort tid før slagtning) 

 

4.0 Fremgangsmåde 

 

4.1 Fremgangsmåde for registrering af variable af betydning for slagteudbyttet  

 

I alt 357 søer blev slagtet fordelt på 4 undersøgelsesdage (30/3 2017, 6/4 2017, 8/6 2017 og 15/6 

2017) på DC, Skærbæk. Den 30/3 2017 blev der tilfældigt udtaget en stikprøve af de søer, der blev 

slagtet den pågældende dag. For disse søer forligger ingen primærproduktion-oplysninger.  De 

øvrige 3 forsøgsdage blev slagtet søer, der var sendt til slagtning fra so-leverandører, der er medlem 

af Agro Partnere A/S. For hovedparten af disse søer foreligger i forskellig grad følgende 

primærproduktions-oplysninger: 

 

1. So-nr på øremærke 

2. Læg-nr/Kuld-nr (ved slagtning) 

3. Race 

4. (Og i mindre grad) Dato for sidste fravænning og dermed antal dage mellem sidste fravænning 

og slagtning. 

 

På slagteriet blev følgende registreringer gennemført: 

 

5. Levende vægt af den enkelte so. ( Søerne blev vejet på en vægt egnet til formålet umiddelbart 

efter ankomst til slagteriet, uden at de havde haft mulighed for adgang til foder og vand). På alle 

forsøgsdage blev vægten til bestemmelse af levende vægt afprøvet 3 gange i løbet af dagen med 

godkendte lodder. 

6. Soens huld blev vurderet visuelt efter en 4-trins skala. (I bilag 1 er anført detaljer herom). 

7. Soens del blev vurderet visuelt efter en 3-trins skala, 1=lille, 2= mellem og 3=stor. (I bilag 2 er 

vist billeder på søer, der tilhører hver gruppe). 

8. Vægten af den afskårne del. (I bilag 3 er vist billeder på afskåret del foretaget på søer, der 

indgik i undersøgelsen).  

9. Vægt af evt. partielle kassationer (I bilag 4 er vist billeder på partielle kassationer foretaget på 

søer, der indgik i undersøgelsen).  

10. Slagtevægt (og dermed afregningsvægt). 

 

Sporbarheden i forbindelse med alle registreringer var et forsøgsnummer, som den enkelte so blev 

tatoveret med i forbindelse med vejning af levende vægt. 
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En inspektør fra Klassificeringskontrollen foretog vejningen af den levende so (med hjælp fra 

slagteriets personale) og vurderingen af den enkelte so’s delklasse og huldklasse. En anden 

inspektør fra Klassificeringskontrollen overværede slagtningen af alle søer med henblik på at sikre, 

at alle søer blev slagtet i overensstemmelse med Branchereglerne.  

 

4.2 Brovejning af hele læs af søer 

Som et supplement til undersøgelsen af slagteudbyttet på de enkelte søer, blev der på forsøgsdagene 

6/4 2017, 8/6 2017 og 15/6 2017 foretaget brovejning af op til 4 hele læs af søer per forsøgsdag. 

Formålet med dette var at få et indtryk af, hvor god en bestemmelse af slagteudbyttet der kunne 

opnås ved denne fremgangsmåde (bl.a. ud fra en generel sammenligning med resultaterne baseret 

på bestemmelserne af slagteudbyttet på individniveau).  

 

Det enkelte læs (lastbil) blev vejet på en autoriseret brovægt tæt på slagteriet før aflæsning og igen 

efter aflæsning og rengøring. Ud fra slagtevægten for de søer, der indgik i de brovejet læs, blev et 

slagteudbytte for det enkelte læs beregnet i forhold brovægten (forskellen i brovægt før og efter 

aflæsning). De søer, der blev brovejet var tilfældige søer sendt til slagtning den pågældende dag. 

(Der var således tale om andre søer end dem, der indgik i undersøgelsen nævnt i pkt. 4.1). 

 

5.0 Resultater og diskussion  

 

5.1 For variable med mulig betydning for slagteudbyttet 

For de data der blev registreret på slagteriet forligger valide data på 349 søer. Bl.a. kasserede søer 

indgår ikke i resultatopgørelsen. 

 

 I tabel 1 er angivet almene statistiske data for de vigtigste variable. 

 

Tabel 1. Almene statistiske data på søer der indgik i undersøgelsen 

 

Variabel Antal Gennemsnit Std. Dev. Min. Maks. 

Udbytte (%) 349 75,76 3,29  63,95 83,29 

Levende vægt (kg) 349 254,21 41,55 135,00 353,00 

Slagtevægt (kg) 349 192,66 33,36 109,60 279,10 

Vægt af del (kg) 338 7,68 3,63 1,70 22,66 

Vægt af partiel kassation (kg) 349 1,27 3,10 0 23,30 

Vægt af partiel kassation
1 

(kg) 112 3,96 4,41 0,10 23,30 

Huldklasse  349 3,07 0,68 1,00 4,00 

Delklasse 349 2,18 0,82 1,00 3,00 

Lægnummer ved slagtning 195 5,01 2,28 0 10 

Dage mellem fravænning 

og slagtning 

47 12,04 14,35 0 66 

1) Alene for søer med partiel kassation 

 

Som det fremgår af tabel 1 var det gennemsnitlige slagteudbytte på de undersøgte søer 75,76 %. 

Slagteudbyttet på den enkelte so varierede relativ meget (fra 63,95 % til 83,29 %).   

Der skal bemærkes to forhold, som begge alt andet lige medfører et lidt højere slagteudbytte, end 

hvad der ville kunne ses under andre omstændigheder: 
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a. Fastlæggelsen af den levende vægt skete som anført lige før slagtning, hvilket indebærer at 

søerne har haft maximal tid til at gøde/urinere i forhold til, hvis den levende vægt var fastlagt 

tidligere i forhold til slagtningen. Dette indebærer, at levende vægt i denne undersøgelse givet er 

lidt lavere og dermed slagteudbyttet lidt større, end hvad der umiddelbart ville være opnået 

under andre forhold. 

b. Slagtevægten for de undersøgte søer var i gennemsnit 192,66 kg, hvilket er større end 

landsgennemsnittet for søer i Danmark. I 2016 var den gennemsnitlige slagtevægt for søer i 

Danmark således 175,9 kg (baseret på data på ca. 53 % af alle slagtede søer i Danmark). Da 

højere slagtevægt alt andet lige giver lidt højere slagteudbytte, er resultatet af slagteudbyttet i 

denne undersøgelse lidt højere end det slagteudbytte, der kan forventes på søer med en mere (for 

Danmark) gennemsnitlig slagtevægt. 

 

5.2 Statistisk analyse af alle data 

Der er gennemført statistiske analyser på de opsamlede data for alle variable med henblik på at 

undersøge hvilke variable, der har betydning for det slagteudbytte, der blev opnået. De modeller, 

der bedst beskriver slagteudbyttet for en so ud fra de registrerede data, er: 

 

For alle søer (hvor læg nr ikke indgår i modellen) 

 

Slagteudbytte = 74,45 + 0,03537*slagtevægt – 3,57 (hvis huldklasse=1) – 1,18 (hvis huldklasse=2) 

– 0,37 (hvis huldklasse=3) + 0 (hvis huldklasse=4) – 0,606*del vægt – 0,309*kassations vægt 

 

For de søer hvor oplysning om læg nr. indgår 

 

Slagteudbytte = 70,19 + 0,0627*slagtevægt – 0,561*del vægt – 0,416*læg nr - 0,247*kassations 

vægt 

 

Hvis der fokuseres på modeller, der anvender variable, som den enkelte producent selv kan 

registrere (delklasse, huldklasse og læg nr.) eller får oplyst fra slagteriet (slagtevægt) er bedste 

modeller følgende: 

 

For alle søer (hvor læg nr ikke indgår i modellen) 

 

Slagteudbytte = 68,68 + 0,02878*slagtevægt + 4,55 (hvis delklasse=1) + 2,79 (hvis delklasse=2) + 

0 (hvis delklasse=3) – 4,69 (hvis huldklasse=1) – 1,15 (hvis huldklasse=2) – 0,42 (hvis 

huldklasse=3) + 0 (hvis huldklasse=4)  

 

For de søer hvor oplysning om læg nr. indgår 

 

Slagteudbytte = 64,97 + 0,0630*slagtevægt + 2,91 (hvis delklasse=1) + 1,92 (hvis delklasse=2) + 0 

(hvis delklasse=3) – 0,544*læg nr  

 

Til ovenstående er der tre bemærkninger: 

 

1. På grund af, at der kun var få søer med huldklasse 1 er konstantleddet (hvis huldklasse=1) 

bestemt med relativ stor usikkerhed. 

2. Når læg nr (som er en signifikant variabel) medtages i modellen, er huldklassen ikke længere en 

signifikant variabel og indgår derfor ikke i modellerne (hvilket er noget overraskende). 
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3. I stedet for slagtevægt kunne der have været anvendt levende vægt som (signifikant variabel). 

Koefficienten til slagtevægten i modellen bestemmes dog mere sikkert end koefficienten til 

levende vægt. 

 

 

5.3 Nærmere belysning af de variable der havde signifikant betydning for slagteudbyttet: 

 

Vægt af afskåret del/delklasse: Disse to variable (som omhandler det samme) har som forventet 

væsentlig betydning for slagteudbyttet. Da dellen afskæres før vægt på slagteriet, vil slagteudbyttet 

falde jo større del, der afskæres. I tabel 2 er angivet det gennemsnitlige slagteudbytte m.v. afhængig 

af delklasse, og her fremgår det meget tydeligt, at større del giver lavere slagteudbytte. 

 

Vægt af partiel kassation: Denne variabel har ligeledes som forventet en direkte indflydelse på 

slagteudbyttet, såfremt der er foretaget en partiel kassation på en given so. Som det fremgår af tabel 

1 er der i denne undersøgelse foretaget partiel kassation på op til 23,3 kg på en enkelt so. Ud fra de 

oplysninger, der fremgår af so-slagteriers afregningsseddel til den enkelte producent, vil en 

producent (ud fra evt. angivne veterinære bemærkningskoder) kunne få et indtryk af, om der er 

foretaget partielle kassationer, (men dog uden at kende omfanget af den gennemførte partielle 

kassation).  

 

Tabel 2. Det gennemsnitlige slagteudbytte m.v. afhængig af delklasse 

 

Variabel Delklasse =1 

(antal 92) 

Delklasse=2 

(antal 102) 

Delklasse=3 

(antal 155) 

Udbytte (%) 78,04 76,62 73,84  

Levende vægt (kg) 234,74 256,02 264,57 

Slagtevægt (kg) 183,18 196,59 195,70 

Vægt af del (kg) 4,38 5,85 10,80 

Vægt af partiel kassation (kg) 1,15 1,37 1,27 

 

Slagtevægt: Størrelsen af slagtevægt har betydning for slagteudbyttet. I tabel 3 er angivet data for 

dette. Som det ses stiger slagteudbyttet i en del af slagtevægtområdet. 

 

Tabel 3. Det gennemsnitlige slagteudbytte m.v. afhængig af slagtevægten 

 

Variabel Slagtevægt 

Under 164 kg 

(antal 69) 

Slagtevægt 

164-192 kg 

(antal 105) 

Slagtevægt 

192,1-218 kg 

(antal 97) 

Slagtevægt 

Over 218 kg 

(antal 78) 

Udbytte (%) 75,36 74,45 75,75  77,91 

Levende vægt (kg) 194,07 240,44 271,27 304,72 

Slagtevægt (kg) 145,85 178,65 205,23 237,28 

Vægt af del (kg) 5,55 7,90 8,45 8,28 

Vægt af partiel kassation (kg) 1,31 1,38 1,58 0,70 

Huldklasse 2,49 2,86 3,19 3,74 

 

Det lidt højere slagteudbytte for søer med slagtevægt under 164 kg skyldes, at dellen på disse søer 

var lille (ses af delvægten) 
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Huldklasse: Huldklasse har betydning for slagteudbyttet. I tabel 4 er angivet data for dette. 

 

Tabel 4. Det gennemsnitlige slagteudbytte m.v. afhængig af huldklassen 

 

Variabel Huldklasse =1 

(antal 3) 

Huldklasse=2 

(antal 60) 

Huldklasse=3 

(antal 194) 

Huldklasse=4 

(antal 92) 

Udbytte (%) 71,76 73,87 75,75  77,14 

Levende vægt (kg) 213,33 224,45 245,40 293,51 

Slagtevægt (kg) 152,93 165,62 185,58 226,51 

Vægt af del (kg) 4,82 7,68 7,36 8,42 

Vægt af partiel kassation (kg) 5,27 1,36 1,39 0,82 

 

Læg nr.: Læg nr. har betydning for slagteudbyttet. I tabel 5 er angivet data for dette. 

 

Tabel 5. Det gennemsnitlige slagteudbytte m.v. afhængig af læg nr. 

 

Antal 

læg 

Antal Udbytte Levende 

vægt 

Slagte 

vægt 

Del 

vægt 

Partiel 

kassation 

vægt 

Huld- 

klasse 

0 3 77,68 176,00 136,73 2,81 0 3,00 

1 12 78,07 197,25 154,45 3,89 0,20 3,89 

2 17 77,01 228,35 176,33 5,71 1,13 3,06 

3 21 77,14 248,62 192,10 5,86 1,90 3,10 

4 27 76,32 247,70 189,35 6,37 2,08 2,96 

5 19 75,78 264,21 200,35 7,31 1,38 3,11 

6 47 74,66 270,98 202,91 8,77 0,86 3,11 

7 24 74,25 262,58 195,18 8,94 1,04 3,08 

8 14 75,39 283,64 214,14 9,42 1,84 3,07 

9 7 76,21 279,29 213,47 7,14 2,84 3,29 

10 4 74,34 259,50 193,05 6,06 3,15 3,50 

 

 

Kombination af parametre som producenten selv kan bruge til at vurdere et forventet 

slagteudbytte 

 

Såfremt en producent ønsker at få et indtryk af hvilket slagteudbytte, der kan forventes, kan 

producenten ved at vurdere vedkommendes søer med hensyn til delklasse og huldklasse (evt tillige 

ud fra oplysninger om slagtevægt) ud fra data i tabel 6 eller 7 danne sig et indtryk af niveauet for 

slagteudbyttet. 

 

Tabel 6. Det gennemsnitlige slagteudbytte afhængig af delklasse og huldklasse 

 

Delklasse Huldklasse 1 Huldklasse 2 Huldklasse 3 Huldklasse 4 

Antal Udbytte Antal Udbytte Antal Udbytte Antal Udbytte 

1 0  11 77,89 57 77,91 20 79,08 

2 2 73,02 14 75,16 53 76,78 30 78,10 

3 0  32 72,47 79 73,64 40 75,50 
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Tabel 7. Det gennemsnitlige slagteudbytte afhængig af slagtevægt, huldklasse og delklasse 

(Der er kun anført data for grupper, hvor der forelå data på mindst 3 søer). 

 

 

Slagtevægt Huldklasse 2 Huldklasse 3 Huldklasse 4 

Delklasse Delklasse Delklasse 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Under 164 kg 78,37 73,34 72,08 78,15 75,33 73,34    

164-192 kg 76,27 74,74 71,84 77,12 75,95 72,19  78,23 73,08 

192,1-218 kg   75,32 78,19 76,94 74,24 78,27 76,92 74,52 

Over 218 kg     79,26 75,67 79,16 78,43 76,73 

 

 

5.4 Variable der ikke umiddelbart havde signifikant betydning for slagteudbyttet 

 

Slagtedag: Den samlede undersøgelse blev gennemført over fire slagtedage. Dette gjorde det 

muligt statistisk at analysere om slagtedagen havde indflydelse på slagteudbyttet. En evt. effekt af 

slagtedag kunne evt. skyldes, at slagtningen resulterede i søer, der samlet den enkelte slagtedag 

afveg en lille smule fra ”standardpræsentationen”, eller at de søer, der indgik i undersøgelsen en 

(eller flere) af slagtedagene, var lidt anderledes, end de søer der indgik i undersøgelsen på nogle af 

de andre slagtedage på nogle områder, som ikke indgik i de statistiske analyser.  

I visse af de angivne modeller havde slagtedag en signifikant effekt på slagteudbyttet (baseret på at 

slagteudbyttet en dag var lidt lavere end de andre tre dage, efter der var korrigeret til samme niveau 

for de variable, der havde betydning for slagteudbyttet). I andre af de angivne modeller havde 

slagtedag ingen signifikant indflydelse på slagteudbyttet. For god ordens skyld skal det her anføres, 

at som tidligere anført overværede Klassificeringskontrollen slagtningen af alle søer, der indgik i 

undersøgelsen, og søerne blev slagtet i overensstemmelse med Branchereglerne. Det kan endvidere 

oplyses, at slagtningen de fire forsøgsdage ikke umiddelbart afveg fra det som 

Klassificeringskontrollen ser på de uanmeldte tilsynsbesøg, der løbende gennemføres på slagteriet. 

 

Race: På 187 søer forelå data for soens race. De 187 søer fordelte sig på følgende 

racekombinationer: ly (73), lyl (41), yl (33), yly (32), yyl (3), dd (2), lly (1), lyy (1) og yll (1). 

Ved den statistiske analyse blev der ikke fundet nogen effekt på slagteudbyttet for race. (Pga det 

lave antal for flere racer, er det reelt dog kun for de 4 førstnævnte racer, denne konstatering er 

dækkende). 

 

Dage mellem fravænning og slagtning: På 47 søer forelå oplysninger om antal dage mellem 

fravænning og slagtning. Ved en analyse på disse 47 søer blev der ikke fundet nogen signifikant 

indflydelse på slagteudbyttet for antal dage mellem fravænning og slagtning.  

 

5.5 Resultat af brovejninger (slagteudbytte af hele læs) 

Som anført i pkt. 4.2 blev der på tre forsøgsdage valgt at fastlægge slagteudbyttet for hele læs af 

søer ud fra brovejninger før og efter aflæsning. Der blev gennemført i alt 11 brovejninger af læs af 

søer. Antallet af søer per læs var i gennemsnit 76 søer (fra 49 søer op til 96 søer per læs). En 

brovejning resulterede i et urealistisk slagteudbytte på 85,7 %, og indgik derfor ikke i 

resultatopgørelsen. 

 

 I tabel 8 er angivet resultatet af slagteudbyttet baseret på brovejninger af hele læs 
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Tabel 8 Resultat af slagteudbytte ud fra brovejninger af hele læs 

 

Variabel Antal Gennemsnit Std. Dev. Min. Maks. 

Slagteudbytte (%) 10 75,50 0,78  74,38 76,35 

 

Som det fremgår af tabel 8 sammenlignet med tabel 1, er der en meget god overensstemmelse i 

gennemsnit mellem det slagteudbytte, der blev opnået ud fra brovejninger af hele læs og 

slagteudbyttet på 349 ”enkeltsøer”. Det indikerer, at det er muligt ud fra simple brovejninger at få et 

godt indtryk af slagteudbyttet. Ved brug af denne fremgangsmåde vil det dog være hensigtsmæssigt 

at basere en evt. konklusion på flere brovejninger, for at imødegå at evt. fejl m.v. ved den 

gennemførte brovejning fører til forkerte konklusioner. (Som anført var der en af de 11 

brovejninger der er uforklarlige årsager gik galt uanset at der ved alle brovejninger blev udvist stor 

omhu for at gennemføre brovejningen korrekt). 

 

Som det ses af tabel 8 var der en variation mellem brovejningsresultaterne fra 74,38 til 76,35 % 

hvilket givet skyldes forskelle i de søer (mht. bl.a. delstørrelse og huld), der var på det enkelte læs. 

Som anført bestod de enkelte læs i gennemsnit af 76 søer (fra flere forskellige producenter).  

Såfremt der brovejes forskellige læs med et mindre antal søer, må der selvfølgelig alt andet lige 

forventes en noget større variation i slagteudbyttet, idet grupperne i gennemsnit typisk vil variere 

mere mht. bl.a. delstørrelse og huld. 

 

6.0 Konklusion 

Der er gennemført en undersøgelse med det formål at fastlægge slagteudbyttet for søer slagtet i 

overensstemmelse med Branchereglerne. Slagteudbyttet på i alt 349 søer var i gennemsnit 75,76 %. 

De statistiske analyser viste, at slagteudbyttet som forventet afhænger i væsentlig grad af dellens 

(yverets) størrelsen, som følge af at dellen afskæres før vægt. Endvidere har eventuelle partielle 

kassationer ligeledes som forventet indflydelse på slagteudbyttet. Herudover har slagtevægten 

(levende vægt) og huldklassen og læg nr. hver for sig indflydelse på slagteudbyttet. 

 

Der blev ikke fundet nogen sikker effekt af slagtedag på slagteudbyttet. For variablene ”race” og 

”antal dage mellem fravænning og slagtning” blev der ikke fundet nogen signifikant effekt på 

slagteudbyttet. 

 

Baseret på data fra undersøgelsen vil det være muligt for en producent ud fra nogle simple 

vurderinger af dellens størrelse og af huld på de enkelte søer, at danne sig et indtryk af hvilket 

niveau af slagteudbytte, der kan forventes ved slagtningen af de pågældende søer. 

 

Sideløbende med undersøgelsen blev foretaget brovejninger af hele læs af søer. Det vurderes, at det 

er muligt ud fra sådanne simple brovejninger at få et godt indtryk af slagteudbyttet, såfremt en evt. 

konklusion baseres på resultatet af flere brovejninger. Slagteudbyttet vil dog ved brovejninger (som 

det også var tilfælde for de søer, der blev enkeltvejet i denne undersøgelse) variere i forhold til 

søernes delstørrelse, huld og eventuelle kassationer. 

  

 

 

 

 



Side 9 af 12 

 

Bilag 1 

 

Huldvurdering af søer (uden palpering) 

 

I undersøgelsen blev foretaget en visuel huldvurdering (uden palpering) af søerne efter følgende 4-

trins-skala: 
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Bilag 2 

 

Vurdering af delstørrelse på levende søer 

 

I undersøgelsen blev foretaget en vurdering af delstørrelsen på den levende so delstørrelse ud fra en 

3 trins skala (1=lille, 2= mellem og 3=stor). 

 

I de følgende billeder er givet et eksempel på hvert af de tre trin:  

 

Del 1 = lille 

 
 

Del 2 = mellem 

 
 

Del 3 = stor 
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Bilag 3 

 

Vægt af afskåret del 

 

I det følgende er angivet billeder af afskåret del med angivelse af hvor mange kg der er afskåret. 
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Bilag 4 

 

Vægt af partiel kassation 

 

I det følgende er angivet billeder af partiel kassation med angivelse af hvor mange kg der er 

afskåret. 

 

 

Kode 585 – byld i hovedet (ca. 11,7 kg) Kode 580 – byld i skinke (10,8 kg) 

 
 

 

Kode 668 - injektionsskade (6,3 kg) Kode 615 skuldersår (1,1 kg) 

  
 

 

 

 


