
DØRE TIL PATTEGRISE 
Dyregruppe: Søer 

Land: Frankrig 
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Aggressiv adfærd er et udbredt problem i 
moderne svineproduktion, og ofte øges 
niveauet af aggressioner i forbindelse med fx 
sammenblanding af grise umiddelbart efter 
fravænning. Tidlig socialisering kan  

hjælpe til at reducere aggressiv adfærd senere hen, men det skal 
håndteres uden negativ påvirkning på velfærd og produktivitet. 

Løsningen – Best practice 

Det er vigtigt at følge både sundhed og adfærd blandt pattegrisene 

tæt, da sygdom spredes hurtigt. Grundig rengøring af farestierne for 

at forhindre sygdom i at sprede sig tager længere tid.  

Pattegrise bevæger Dørene er lukket den  

sig mellem stier  første diegivningsuge 

gennem åbninger 

Yderligere information 

Fordele: 

✓ Grisene voksede 25 %

hurtigere

✓ Grisene vejede 1 kg mere 12 

dage efter fravænning

✓ Grisene vejede 1,7 kg mere

ved slagtning

✓ Andelen af grise med

skrammer 48 timer efter

fravænning faldt fra 98 % til

26 %

✓ De samlede produktions-

omkostninger pr. gris faldt

med 1,9 %

Omkostninger: 

✓ Omkostningerne for

landmanden er meget lave

✓ Landmanden skal afsætte tid 

til at lære det nye system at

kende, men

arbejdsomkostningerne

påvirkes ikke

Cost-benefit analyse 

Link til yderligere forskning 

og projektinformation 

https://eupig.eu/ 

Link til teknisk rapport 

Kontakt RPIG (Frankrig): 

Fabien Verliat 

Horizon 2020 Statement 

I en besætning i Frankrig har man reduceret niveauet af aggressiv 

adfærd blandt grise ved brug af tidlig socialisering af pattegrise fra 

forskellige kuld i diegivningsperioden.  

I stiadskillelserne mellem farestierne blev der lavet åbninger (20 x 30 

cm), som i den første diegivningsuge var spærret med døre, der 

sikrede, at grisene blev hos deres egen mor. Herefter blev dørene 

åbnet, så pattegrisene kunne bevæge sig frit mellem stierne. 

Det var muligt for pattegrise fra fem forskellige stier at blande sig med 

hinanden og det lettede den efterfølgende sammenblanding. Det gav 

også grisene mere plads at udforske, og det var nemt at adskille 

grisene igen ved at sætte dørene i igen. 

https://eupig.eu/
https://www.eupig.eu/animal-welfare
mailto:inaporc@inaporc.asso.fr

