
Ifølge europæisk lovgivning skal grise have adgang til 
manipulerbare materialer for at tilfredsstille deres behov for 
rodeadfærd. Jo mere varieret nærmiljøet er, jo flere 
aktivitetsmuligheder har grisene. Er der ikke tilstrækkeligt med 
rode- og beskæftigelsesmaterialer i stien risikerer man, at grisene 

retter deres adfærd mod stifæller eller stiudstyret. Optimal beskæftigelse er en de 
faktorer, der kan reducere risikoen for halebid, og det er derfor vigtigt i forhold til grisenes 
velfærd, at der er tilstrækkeligt med passende rode- og beskæftigelsesmateriale i stien.

Løsningen – Best practice

Nyhedens interesse i rode- 
og beskæftigelsesmaterialer
Dyregruppe: Slagtesvin
Land: Spanien
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Rosa Colomes fra Catalonien har en besætning med 616 slagtesvin. Her har man 
installeret et system udviklet specifikt til at fastholde grisenes interesse i materialerne 
ved hver dag at skifte beskæftigelsesmaterialerne i stierne ud.

Hvordan:  Et rotationssystem med kæder gjort fast i loftet flytter de hængende materialer 
fra en sti til den næste. Disse materialer er fx træstykker, bolde, holdere med halm, 
plastikringe og hampereb. 
Der er endvidere lavet en ekstra sti, ’legestuen’ indeholdende er en række forskellige 
materialer og hvortil grisene flyttes en gang om ugen. Derudover er der et andet område 
med dybstrøelse, som grisene også regelmæssigt flyttes til. Udvalget af materialer 
varierer afhængig af grisenes alder.

Rengøring: Materialerne rengøres hver gang et nyt hold grise indsættes. Alle materialer 
fjernes og placeres i en stor spand med rengøringsmiddel i 24 timer. Al overskydende 
snavs fjernes. Når hele sektionen er tom og rengjort, hænges alle materialer op igen og 
desinficeres.

Link til yderligere forsk-
ning og projektinformation
https://www.eupig.eu/
Link til teknisk rapport
Kontakt RPIG (Spanien): 
Emma Fabrega

Gevinster:  
√ Dødeligheden i denne 
besætning ligger i gennemsnit 
på 1 %. Gennemsnittet for 
lignende 
slagtesvinebesætninger, der 
producerer til Porc Ral 
d’Avinyo er 2,2 % (for 
kommercielle besætninger i 
Spanien er gennemsnittet 3,6 
%).
√ Daglig tilvækst er 788 
g/dag, hvilket er højere end 
for andre Porc Ral d’Avinyo 
besætninger (gennemsnittet i 
Spanien er 701 g/dag).
√ Foderudnyttelsen er 
gennemsnitligt 0,26 % bedre 
end i andre besætninger, der 
leverer til Porc Ral d’Avinyo.
√ Dyrlægeomkostningerne er 
faldet med 5 % efter systemet 
blev installeret.
Omkostninger:
- Det kostede ca. €6.000 pr. 
600 stipladser at installere 
systemet, og med en 
afskrivning over 10 år svarer 
det til godt €1/stiplads/år.
- Der bruges ca. €600 om året 
til materialer, og det koster 
€50 årligt at vedligeholde 
systemet.
- Besætningen producerer 
selv halm, hvilket er med til at 
holde udgifterne nede.
- Det ekstra arbejde løber op i 
ca. 1,5-2 timer dagligt.

Punkter til overvejelse og yderligere information
Forekomsten af halebid er under 1 % halebid i besætningen; de fleste grise er 8-10 uger 
ved ankomst til besætningen og de er på det tidspunkt halekuperet. Prisen på kødet er 
2-3 gange højere end fra konventionelle besætninger, da der er en række 
produktionsmæssige krav, der skal opfyldes, for at producere til kvalitetsmærket ’Porc 
Ral d’Avinyo’. De højere priser dækker de øgede omkostninger, der er ved at producere 
Porc Ral d’Avinyo, som er 13 % højere end for konventionelt grisekød.

Alt i alt er de samlede omkostninger 1,3 % lavere pr. kg varm slagtevægt i forhold til den 
typiske Porc Ral d’Avinyo (€1,52 pr. kg vs € 1,54 pr. kg). De variable omkostninger pr. kg 
slagtevægt er 5 % lavere i denne besætning, mens de faste omkostninger er 23 % højere.
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Et kædesystem flytter 
beskæftigelsesmaterialerne fra en sti til 
den næste.

Der hænger forskellige typer 
beskæftigelsesmateriale i kæderne.

https://www.eupig.eu/animal-welfare
mailto:emma.fabrega@irta.cat

