
Observeres der halebid i stien?

Observeres der halebid 
i fl ere stier i samme sektion 

Er der udfordringer med 
sygdom i besætningen

Er rumtemperaturen passende 
til alderen på grisene stalden? 

Temperaturen skal måles 
i grisenes højde. 

Er niveauerne af kuldioxid og 
ammoniak inden for de anbefalede 

værdier i Danmark? 

Fodres grisene på samme tid/tider 
på dagen? 

Fodres grisene mere end 
én gang dagligt

Er grisene sultne? 

Tager du regelmæssige foderprøver og 
tester foderkvaliteten? 

Er vandkvaliteten i orden?

Inspiceres grisene mere end 
en gang dagligt? 

Er grisene i stien samme størrelse?

Halebids ABC

Kontakt din besætningsdyrlæge eller rådgiver. Tag kurser eller deltag i seminarer. 
Mød kolleger i Erfa-grupper og del erfaringer.

Er der nok plads til, 
at alle dyr kan ligge på et tørt leje?

Er der ædepladser nok til, at alle dyr 
kan æde samtidig?

Er vandforsyningen fra drikkenipler 
tilstrækkelig? Se anbefalinger. 

Virker alle drikkenipler?

Er grisene sunde og 
udviser normal liggeadfærd?

Kan rodebeskæftigelsesmaterialet 
undersøges, manipuleres*, 

bides, fl yttes og ædes?

Er savsmuld den eneste form for 
underlag og rodebeskæftigelsesmateriale 

til rådighed for grisene?

Varierer du typen 
af rodebeskæftigelsesmateriale?

Fodres grisene med grovfoder 
eller andet materiale 

med et højt fi berindhold?

Er der træk fra loftet, dørene 
eller vinduerne ind i stien?

Er stien udsat direkte for sollys?

Har du kontrolleret for andre 
potentielle risikofaktorer, relateret til 

dit management i stalden?

Kontakt din besætningsdyrlæge 
for at identifi cere problemet. 

Kontrollér ventilationssystemet. 
Indstillingerne skal justeres efter grisenes 

vægt/alder. Hvis stier udsættes for 
direkte sollys, kan gardiner eller 

solgardiner uden for vinduerne bruges 
til at hjælpe med at opretholde en 
stabil temperatur. Det er vigtigt at 

reducere temperatursvingninger i stalden.

Kontroller ventilationssystemet. 
Kontakt din leverandør for at måle 

ammoniak og kuldioxid. Mange moderne 
ventilationssystemer måler disse 
gaskoncentrationer automatisk.

Slagtesvin bør fodres fl ere gange dagligt. 
Fodring på samme tidspunkter hver 
dag bidrager til en stabil dagsrytme 

for grisene. Fodring fl ere gange om dagen 
øger grisenes adgang til foder og 

reducerer konkurrencen. Kontakt din 
foderrådgiver for gennemgang af 
foderdøgnet ved vådfodersystem.

Det er vigtigt, at grisene føler sig mætte, 
og at deres ernæringsmæssige behov 
er opfyldt. Kontakt din foderrådgiver 

for at sikre, at foderkurver og fodertype 
justeres i henhold til den aktuelle 
kropsvægt. Udfør regelmæssige 

inspektioner af fodringssystemet for at 
bekræfte, at det leverer den rigtige 

mængde foder til stierne.

Kontakt din foderrådgiver og 
planlæg et besøg. 

Kontroller for mykotoksiner i foderet.

Regelmæssige inspektioner sikrer, 
at problemer opdages tidligt og 

der kan igangsættes foranstaltninger 
til reduktion af halebid. 

Denne retningslinje er bare et forslag til foranstaltninger, 
der kan bruges til at forhindre og begrænse halebidende 
adfærd. Oversigten er ikke komplet.

Denne plakat er produceret i projekt 282031 - «Mod en norsk svinekødproduktion fri for halebid», fi nansieret af det norske forskningsråd. Partnerne i projektet er Norsvin R&D, 
The Norwegian Pig Health Service - Animalia AS, Norwegian University of Life Sciences - Fakultet for veterinærmedicin og Felleskjøpet Research and Development.

NB

Tag prøver fra forskellige vandventiler og 
send til et laboratorium for analyse.

Flyt halebidte grise til sygesti. 
Flyt bideren, hvis den kan identifi ceres. 
Udarbejd en plan for håndtering af dyr 

der fl yttes således sammenblanding 
af dyr minimeres bedst muligt.

Flyt halebidte grise til sygesti. 
Flyt bideren, hvis den kan identifi ceres. 
Udarbejd en plan for håndtering af dyr, 

der fl yttes således sammenblanding 
af dyr minimeres bedst muligt

Flyt de mindste grise fra gruppen, 
og anbring dem i en separat sti. 

Stor variation i kropsvægt indenfor 
samme sti øger risikoen for halebid. 
Det er vigtigt at undgå unødvendig 

sammenblanding af dyr.

Reducér antallet af dyr i stien.

Tilføj tilstrækkelige foderautomater eller 
reducér antallet af dyr i stien. 

Sørg for, at alle grise har let adgang 
til foder, og at ingen dyr blokeres for 

adgang til foderautomaten.

Tilføj ekstra drikkenipler og 
kontroller vandforsyning fra alle 

drikkenipler i stien.

Se på dyrene i stien. Unormal liggeadfærd 
(brystleje) kan være indikatorer på sygdom. 

Syge dyr skal anbringes i en sygesti og 
behandles efter anvisning fra dyrlægen.

Savsmuld er alene er ikke tilstrækkeligt 
rodebeskæftigelses i stier med risiko for 
halebid. Der bør suppleres med andre 
typer rodebeskæftigelsesmateriale, der 
i højere grad kan ædes og manipuleres.

Overvej at ændre 
rodebeskæftigelsesmaterialet. 

Optimale rodebeskæftigelsesmaterialer 
inkluderer hø, halm og wrap/ensilage 

placeret direkte i stien. Der skal altid være 
tilstrækkeligt rodebeskæftigelsesmateriale 

til rådighed så grisene kan udvise 
rodeadfærd og samtidig holde stien tør.

Brug af forskellige typer 
rodebeskæftigelsesmateriale 

for at bevare grisenes interesse.

Tildel grisene fi bre. 
Fibre stimulerer fordøjelsessystemet, 

forbedrer tarmsundheden, øger mætheds-
fornemmelse og minimere risikoen for 

mavesår. Fibermateriale «fylder» i maven, 
har en lavere fordøjelighed og 

forbliver længere i tarmen.

Undgå træk i stien, da dette er 
ubehageligt for grisene. Kontroller 

ventilationsanlægget, døre og vinduer.

Undgå direkte sollys fra vinduer, da dette 
kan forårsage varmestress. Gardiner eller 
solgardiner kan reducere direkte sollys.

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Indikationer på, risiko for halebid i besætningen:
Nervøse og rastløse dyr med øget interesse for hinanden, 
beskidte stier og hængende haler. Observation af  
griseadfærd, skal være en del af den daglige rutine.

*Materiale, der kan fl yttes, ændre udseende eller struktur.

Figuren er bragt i med tilladelse fra


