
 

 

Indledning 
Videncenter for Svineproduktion anbefaler, at der fortages en helhedsvurdering af huldet på den enkelte so ved 

både en palpering og en rygspækskanning i P2, før de skal placeres på en foderkurve i drægtighedsperioden 

eller vurderes ved indgang til farestalden. Målsætningen for huldstyringen i drægtighedsperioden er, at 90 % af 

søerne er i huldklasse 3 ved faring og har mellem 16-19 mm rygspæk i P2. 

En huldvurdering er et subjektivt udtryk for fedt og muskelmasse hos den enkelte so. Der bruges begreberne 

mager, tynd, normal, eller fed (se figur 1) når man skal udtale sig om huldet på en so. Formålet med en 

huldvurdering er at inddele søerne i grupper, som skal tildeles forskellige daglige fodermængder (foderkurver), 

således at huldet er passende ved faring. Det er således udelukkende ”huld ved faring”, der er målet hos den 

enkelte drægrige so. Der er information at hente om drægtige søer i afsnittet "Fodring af drægtige søer". 

Metoder til huldvurdering 
Der er tre metoder til vurdering af søers huld:  

1. Visuel metode 

2. Palpering, hvor man mærker på soen 

3. Rygspækmåling 

Visuel metode er hurtig og enkel. Her ses blot på den enkelte so. For en trænet driftsleder er denne metode 

anvendelig, men da søerne har forskellig kropsbygning, vil flere dyr placeres på en forkert foderkurve, hvis 

metoden ikke kombineres med andre vurderinger. 

Palpering tager lidt længere tid end den visuelle metode, fordi der også skal mærkes på soens ribben, rygrad og 

hofteben med hånden. For en trænet driftsleder er denne metode anvendelig og det er sjældent, at søerne 

sættes på en forkert foderkurve, derfor er metoden mere sikker end visuel vurdering [1]. Ud fra metoden kan det 

ikke fastslås, om det er et fedtlag eller muskelmasse, der mærkes. Det anbefales at palpere søerne efter 

metoden i figur 1. Se også videoen om hulvurdering af søer. 

Målet med huldvurdering er, at søerne har det korrekte huld ved faring. Huldvurdering bør ske 
ved løbning, ved drægtighedskontrol og efter ca. 70 dages drægtighed. 
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Figur 1. Palpering af søer. 

  

Rygspækmåling er en ultralydsmåling, som gennemføres med en rygspækmåler eller en todimensional 

scanner i punktet P2. Figur 2 viser, hvordan du finder P2. Du skal først finde det bageste punkt på det bageste 

ribben (rød kurve). Fra det bageste punkt går du lodret op til rygraden (stiplet linje). Gå så 7 cm ud til siden, så har 

du punktet P2. De 7 cm passer med bredden af en Lean-Meater rygspækmåler. Det lyder svært, men når man er 

omhyggelig, så bliver det en rutine. Rygspækmåling tager længere tid end palpering, men når man har rutinen 

og håndelaget, så kan det gå rimeligt hurtigt. 

 

 Figur 2. 

  

Det mest præcise instrument til rygspækmåling er en todimensionel scanner [2], [3]. Fordelen er, at du kan se på 

skærmen, om du måler de rigtige fedtlag. Den sikkerhed medfører også, at det er hurtigere at måle rygspækket 

med en todimensionel scanner. 

De endimensionelle rygspækmålere viser rygspæktykkelsen som et tal (mm rygspæk). Disse er billige at 

anskaffe og nemme at bruge. Brugeren er dog ikke sikker på, om man måler alle fedtlag eller om man også 

måler et muskellag, så nogle gange er målingerne forkerte. Derfor skal man altid vurdere soen samtidig med 

målingen, og i sidste ende bruge sin sunde fornuft.  

Rygspækmåling er præcisionsarbejde. Hvis personen, der skanner er usikker på, om resultatet af en måling er 

korrekt, så er det en god idé at foretage en ny måling 10 cm længere fremme på ryggen end P2. Målingen i dette 
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Ophavsretten tilhører Videncenter for svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden 

sammenhæng med kildeangivelse.  

Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. 

Videncenter for svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide 

ved at anvende de indlagte informationer. 

Artiklen findes på adressen: http://vsp.lf.dk/Viden/Foder/Huldvurdering.aspx 

punkt må ikke afvige mere end 2 mm i forhold til den første måling i P2. Hvis forskellen mellem de to målinger er 

større end 2 mm, så gentages målingen på den anden side af dyret. 

  

Vurdér både med palpering og scanner 

Søernes huld skal vurderes ved løbning, ved drægtighedskontrol, efter ca. 70 dages drægtighed og ved faring. 

Huldvurderingen ved løbning danner grundlag for, hvilken foderkurve, soen skal følge i drægtighedsperioden. Der 

bør indgå både palpering og rygspækmåling i vurderingen ved løbning. De næste to vurderinger ved 

drægtighedskontrol og efter ca. 70 dages drægtighed skal sikre, at foderkurverne fungerer, så flest mulige af 

søerne har nået det ønskede huld - her er en palpering ofte tilstrækkeligt. Huldvurderingen ved faring er den 

endelige vurdering af, om de anvendte foderkurver i drægtighedsperioden resulterer i ensartede søer i 

huldklasse 3 med 16-19 mm rygspæk, som er klar til faring. Her bør man igen anvende både en palpering og en 

rygspækmåling. 
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