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Sammendrag 
 

Det blev undersøgt, hvorvidt grisenes nærmiljø kunne forbedres i en række besætninger for dermed at reducere 

forekomsten af halebid. I 14 besætninger blev nærmiljøet forbedret ved hjælp af en række tiltag inden for klima, 

indsættelsesprocedure, ressourcetilgang og benproblemer. 

Tiltagenes effekt på forekomsten af halebid afhang i høj grad af, om tiltaget havde en effekt på de 

grundlæggende årsager til at grisene bed haler. I alle besætningerne blev forekomsten af halebid reduceret, ved 

hjælp af en af forbedringerne, men det var dog kun i en besætning, at problemet helt blev elimineret. I denne 

besætning gav gulvet i farestalden benproblemer, som gav udslag i halebid i smågrisestalden. Da der blev lagt 

ny gulvbelægning i farestalden forsvandt forekomsten af halebid. 

I de besætninger, hvor klimaet blev optimeret, eksempelvis ved opsætning af gyllegardiner, afdækning af 

inspektionsgang, åbning af inventar og ændringer i temperaturstrategien, var der et fald i forekomsten af halebid. 

Derudover var der effekt af at sænke støjniveauet fra over 90 dB til under 90 dB i stalden og nedsætte 

salttildelingen. En besætning skiftede leverandør af smågrise og dette gav et markant fald i forekomsten af 

halebid. 

Denne afprøvning er udarbejdet i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet. 

Baggrund 
 

I 14 besætninger blev nærmiljøet forbedret ved hjælp af en række tiltag inden for klima, 
indsættelsesprocedure, ressourcetilgang og benproblemer.
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Halebid er et multifaktorielt problem, hvilket vil sige, at flere faktorer i grisens nærmiljø påvirker dens trang til at 

bide hale. Følgende faktorer er medvirkende til halebid: 

Temperatur, lufthastigheder og luftkvalitet har indflydelse på nærmiljøet i stierne. 
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Temperaturen i grisenes opholdszone skal afstemmes i forhold til grisenes vækst og under hvilke staldforhold, 

de produceres. Risikoen for forekomst af halebid er større, hvis ikke temperaturen holdes i det optimale 

temperaturområde eller, hvis der forekommer store temperatursvingninger indenfor kort tid [1]. 

Ventilationsanlægget skal derfor være dimensioneret efter forholdene, men også selve stierne kan have en effekt 

på temperaturen. Lukket inventar vil blandt andet give højere temperaturer nede i stierne end den temperatur, der 

måles i staldrummet eller ved temperaturføleren. 

Hurtig luftbevægelse ved lave lufttemperaturer vil føles som træk og dette vil øge grisenes aktivitet. Træk i 

længere perioder vil føre til stress, der kan lede til halebid[1]. Erfaringsmæssigt ses der flest tilfælde med træk i 

dyrenes opholdszone i stråleventilerede stalde. I diffust ventilerede stalde er risikoen for træk i dyrenes 

opholdszone derimod begrænset, såfremt stalden er indrettet efter gældende anbefalinger. 

Dårlig luftkvalitet, i form af for høj kuldioxid- og ammoniakkoncentration, kan være medvirkende til en øget risiko 

for halebid[1]. Gylleventilation medfører blandt andet en øget ammoniakkoncentration i stien. Gylleventilation 

opstår, når gangarealet er forsynet med spaltegulv. Derved trænger indsugningsluften ned under spaltegulvet og 

trækker ammoniak med op i gennem spaltegulvet inde i stien. 

Udover at klimaet kan være medvirkende til halebid, vil et højt lydniveau i grisenes nærmiljø muligvis stresse 

dem. En undersøgelse viste, at hjerterytmen og aktiviteten øgedes, når grisene blev udsat for høje lyde [2].  

Ved indsættelse i smågrise- og slagtesvinestier blandes grise typisk fra flere kuld. Sammenblandingen giver 

rangkampe. Disse kampe kan føre til halebid[1]. Størrelsessortering af grise ved fravænning foretages for at 

mindske vægtspredningen mellem grisene. Denne sortering og sammenblanding af grise kan dermed føre til 

rangkampe og måske halebid. 

Ved kuldvis opstaldning vil der ikke forekomme sammenblanding af grise fra flere forskellige kuld. 

Forsøgsresultater viser at grise, der opstaldes kuldvis, har en større tilvækst ved fravænning end grise der 

blandes, desuden reduceres mængden af rangkampe [3]. 

Galtgrise bides ca. tre gange så hyppigt som sogrise [4]. En undersøgelse viser, at so- og galtgrise udøver 

mindre ”hale i mund”-aktivitet, som dog ikke helt kan sidestilles med halebid, i stier med kønsopdelte grise end i 

stier med blandet køn [5]. Dette kan antyde, at kønsvis opstaldning kan have en positiv effekt på forekomsten af 

halebid, men andre undersøgelser viser det modsatte [6], eller viser at kønsvis opstaldning slet ingen effekt har 

[7]. 

Mængden og tilgængeligheden af ressourcer i stien kan have indflydelse på forekomsten af halebid. For 

eksempel viser en undersøgelse, at manglende strøelse øger risikoen for halebid [8]. Foder er også en 

ressource, hvor knaphed kan forårsage halebid [1]. Ved kødannelse over længere perioder ved ædepladserne er 

enten antallet af ædepladser eller fodermængden ikke tilfredsstillende. 

Ekstra tildeling af salt benyttes ofte i forbindelse med bekæmpelse af halebidsproblemer, da der er 

formodninger om, at halebidning kan være forårsaget af mangel på mineraler/salte. Undersøgelser har vist, at 

grise der blev fodret med et foder med lavt mineral indhold, har større præference for at bide i en blodig hale [9]. 

En konsekvens af salttildelingen er, at grisenes drikkelyst øges, hvilket forårsager øget aktivitet ved 

vandforsyningen, og dermed kan vandet blive en knap faktor. 

Tilstedeværelsen af grise med benproblemer kan fremme udbrud af halebid. Dårligt gående grise vil være lette 
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ofre for halebid, da de har sværere ved at flytte og forsvare sig [1]. Gulvet i stierne kan være skyld i benproblemer. 

Gulvene skal være af god kvalitet, rene, tørre og skridsikre. Der må ikke være grater, skarpe kanter eller andre 

ujævnheder i gulvet. Reposer opsat ved foderautometer giver niveauforskelle i gulvet. 

Formålet med afprøvningen var, at undersøge hvorvidt det var muligt at reducere forekomsten af halebid i 

besætninger med halebidsproblemer ved at implementere en række simple tiltag, der er begrundet i 

ovennævnte årsager. 

Materiale og metode 
 

Besætninger med en høj forekomst af halebid blev udvalgt ved hjælp af kødkontrollens registreringer af halebid 

på slagteriet. 14 besætninger blev besøgt (se figur 1 for oversigt over besøgene). Under besøget blev der 

foretaget en klimaanalyse, en adfærdsundersøgelse, udtaget foderprøver og sti- og stald-design blev skitseret. 

Disse besøgsregistreringer dannede grundlag for en analyse af besætningerne. Analyserne udmundede i en 

række tiltag i besætningerne (se tabel 1, for oversigt over tiltagene). Tiltagene blev primært iværksat i 

slagtesvinestalde, undtagen i de besætninger hvor der blev afprøvet kuldvis eller kønsvis opstaldning ved 

indsættelse i smågrisestalde. Derudover blev alle tiltag i besætning 12 foretaget i smågrisestalde og i 

besætning 10 blev der både iværksat tiltag i farestalden, smågrisestalde og slagtesvinestalde. 

De enkelte tiltags effekt på forekomsten af halebid blev vurderet ved to besøg i besætningerne. Det ene besøg 

henholdsvis ca. 2-8 uger efter grisenes indsættelse, da der her er en kritisk periode i forhold til forekomsten af 

halebid. Det andet besøg lå lige inden tidspunktet for levering til slagteri. Forekomsten af halebid blev registreret 

på stiniveau og angivet i procent. Halebiddene blev kategoriseret i tre grupper. Haler der var bidte eller blødende, 

blev kategoriseret som halebid. Haler der var røde eller suttet rene, blev kategoriseret som halebid ”på vej” og 

normale haler blev kategoriseret som ingen halebid. Der blev ikke registreret udtagne grise med halebid. Derved 

var det ikke muligt, at vide om faldet i forekomsten af halebid ved levering skyldtes udtagning eller opheling. 

Udover registreringer af halebid, blev der foretaget en række klimaregistreringer bestående af registreringer af 

svineri, stiudnyttelse, luftkvalitet og støj.  Der blev ligeledes foretaget en række adfærdsregistreringer bestående 

af registreringer af brug af foderautomater, vandnipler, beskæftigelses- og rodemateriale og hele stiens brug. 

Derudover blev der registreret benskader og skader generelt på dyrene. 

 

 

Figur 1: Oversigt over besøg. 
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Tabel 1 Oversigt over tiltagene i de 14 besætninger 

Besætning 1 2 3 4 

Tiltag - Halmtildeling 

- Gyllegardiner 

- Afdækning af 
  inspektionsgang 

- Ny temperatur- 
  strategi 

- Halm i stedet for 
  salt 

- Prelleplade på 
  sektionsvæg 

- Afdækning af 
  inspektionsgang 

- Ekstra foder- 
  automat 

- Afprøvning af vand 
  eller ej i foder- 
  automater 

- Klimaændringer 

- Støjreduktion 

- Halm i stedet for 
salt 

- Ændret tempera- 
  turstrategi 

- Overbrusning 

- Potentialudledning 

Besætning 5 6 7 8 

Tiltag - Optimering af 
  ventilationsanlæg 

- Gyllegardiner 

- Optimeret 
nærmiljø 
  (overdækninger, 
  måtter) 

- Ny leverandør 

- Ekstra ædeplads 

- Delvist åbent 
  inventar 

- Overbrusning 

- Temperaturstrategi 

- Reb som rode- 
  /beskæftigelses- 
  materiale 

- Gruppering af 
  intakte kuld 

- Kønssortering 

- Delvist åbent 
  inventar 

- Overbrusning 

- Ændret 
  temperaturstrategi 

- Støjreduktion 

- Kønssortering 
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Resultater og diskussion 

 
Besætning 1 
Besætning 1 bestod af en slagtesvinestald, hvor der ved første besøg forekom halebid i 25 pct. af stierne med 

grise med en vægt på 60 kg. I stalden var der klimaproblemer i form af dårlig luftkvalitet og fugt på vinduer og loft, 

der indikerede et for lille luftskifte. Derudover var grisene meget foretagsomme. Tiltagene bestod i, at klimaet blev 

optimeret ved hjælp af gyllegardiner (se billede 1) og afdækning af inspektionsgang, der forhindrede 

gylleventilation i at finde sted og derudover en ny temperaturstrategi. Desuden fik grisene tildelt halm som rode-

/beskæftigelsesmateriale. 

Besætning 9 10 11 12 

Tiltag - Repos ved 
  foderautomat 
  fjernes 

- Afdækning af 
  inspektionsgang 

- Gyllegardiner 

- Delvist åbent 
  inventar 

- Flamingoplader 
  for vinduer 

- Overflade- 
  behandling af 
  gulv i farestald 

- Intakte kuld i 
  smågrisestald 

- Halmbræt 

- Halm under 
  overdækning 

- Forhæng på to- 
  klimahule 

- Ekstra ædeplads 

- Klimabræt 

- Ændret 
ventilåbning 

  

- Kuldvis opstaldning 
  i forhold til 
  størrelsessortering 

Besætning 13 14 

Tiltag - Gyllegardin 

- Overbrusning 

- Overdækning 

- Kuldvis opstaldning 

- Kønsvis 
opstaldning 

- Størrelsessortering 

- Rode- 
  /beskæftigelses- 
  materiale, kæder 
  eller reb. 

- Afdækning under 
  foderautomat 
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I besætning 1 reducerede det optimerede klima andelen af stier med halebid i den kritiske periode omkring udbrud, som typisk er 

seks uger efter indsættelse (se figur 1 og 2). Ved levering var der ingen forskel i andelen af stier med halebid mellem kontrol og 

forsøg, og i størstedelen af stierne, var der stadig halebid ”på vej” trods optimeringen af klimaet. Niveauet af reelle halebid var 

faldet meget i begge grupper ved levering, men niveauet af reelle halebid var generelt lavt ved levering. 

 

Billede 1 Montering af gyllegardin. Billede nr. 5833 

Figur 2. 
Andel af stier med halebid i besætning 1, 6 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1872 

Figur 3. 
Andel af stier med halebid i besætning 1 ved levering. 
Billede nr. 1872 
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Halm reducerede i mindre omfang end klimaændringerne (se figur 3 og 4) andelen af stier med halebid seks 

uger efter indsættelse. Ved levering var der ingen halebid i stier med halm, uafhængigt af optimering af klimaet 

(se figur 3 og 4). Halmen dækkede derved grisenes beskæftigelsesbehov i et sådan omfang, at halmen i denne 

besætning næsten fjernede problemerne med halebid. 

Begge tiltag, klimaoptimering og halm, havde en positiv indvirkning på forekomsten af halebid. De to tiltag blev 

ikke afprøvet samtidig i samme sti, men muligvis ville de tilsammen kunne eliminere problemet. 

Besætning 2 
I denne besætning forekom der halebid i 33 pct. af stierne med slagtesvin med en vægt på 70 kg. Der var et uens 

klima i mellem stierne i stalden. I nogle stier forekom der træk, mens der var høje temperaturer i andre stier. 

Derudover forekom der stor konkurrence om vandet i stierne, som nok skyldtes at grisene fik tildelt salt for at 

undgå halebiddene.  Tiltagene bestod derfor i en opsætning af en prelleplade på sektionsvæggen for at undgå 

luftnedslag (se billede 2). Derudover blev inspektionsgangen overdækket for at undgå gylleventilation. Det blev 

endvidere forsøgt hvorvidt halm i stien kunne erstatte salt, så konkurrencen ved vandet mindskedes. 

Figur 4. 
Andel af stier med halebid i besætning 1, 6 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1873 

Figur 5. 
Andel af stier med halebid i besætning 1 ved levering. 
Billede nr. 1873 
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I stier, hvor salt blev erstattet med halm, faldt forekomsten af halebid betydeligt seks uger efter indsættelse (se 

figur 5). Adfærdsregistreringerne viste, at faldet primært skyldtes nedsat konkurrence ved vandet pga. mindre 

tørst. Færre grise brugte tid på at drikke (1,8 pct. vs. 3,3 pct. af de aktive grise) på observationstidspunktet i stier 

med halm, sammenlignet med stier med salt. Ved levering af grisene (se figur 6) sås dog ingen effekt af halm i 

stedet for salt. Den begrænsede periode med positiv effekt af halmen kunne skyldes, at grisene muligvis kunne 

have haft brug for salt, da de blev ældre. Det skal dog pointeres, at tildeling af salt kræver tilstrækkeligt med 

drikkepladser. 

 

Billede 2 Prellevæg på sektionsvæg. Billede nr. 
1892 

Figur 6. 
Andel af stier med halebid i besætning 2, 6 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1874 

Figur 7. 
Andel af stier med halebid i besætning 2 ved levering. 
Billede nr. 1874 
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Optimeringen af klimaet havde kun en svag effekt på forekomsten af halebid i den første periode efter 

indsættelse, men ved levering var der færre stier med halebid i sektioner med optimeret klima. Samlet set må 

det konkluderes, at der var andre grundlæggende problemer til at grisene bed haler, og at disse problemer ikke 

blev fundet. 

Besætning 3 
Inden forsøgets start forekom der i denne FRATS-stald halebid i 90 pct. af stier med grise på ca. 35 kg. I stalden 

forekom der et ustabilt klima og et højt støjniveau. Desuden stod grisene i kø ved foderautomaterne. For at undgå 

denne kødannelse blev der opsat supplerende foderautomater. 

Hvorvidt vandet i foderautomaterne var medvirkende til kødannelsen, blev undersøgt ved at teste foderautomater 

med og uden vand. Derudover blev der foretaget klimaændringer i form af et højere undertryk for en bedre styring 

af indsugningsluften og en stabilisering af klimaet. Samtidig blev det forsøgt at reducere støjen fra ventilatorerne, 

ved at flytte dem længere op i skorstenene og ved opsætning af støjreducerende plader under skorstenene (se 

billede 3). 

      

Det menes, at et lydniveau på over 90 dB er generende for grise. I denne stald var der et lydniveau på 93 dB. 

Flytningen af ventilatoren op i toppen af skorstenene og efterfølgende montering af en støjdæmpende plade 

under skorstenene medførte en reduktion af støjniveauet på ca. 6 dB (6-10 dB opleves hos mennesker som en 

halvering af lydstyrken). Virkningen af støjreduktionen var mest markant otte uger efter indsættelse (se figur 7). 

Forekomsten af stier med halebid var dog stadig høj 18 uger efter indsættelse (se figur 8). Både øget undertryk 

og støjreduktion reducerede halebid otte og 18 uger efter indsættelse i forhold til kontrolstierne (se figur 7 og 8). 

 

Billede 3. Støjreducerende plade. Billede nr. 7497 
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Der sås en reduktion af halebid ved tiltag, der øgede adgangen til ressourcer (foder og vand) hos de yngre grise, 

der har den længste ædetid (se figur 9). En ekstra foderkasse reducerede halebid, øgede antallet af samtidigt 

ædende grise (2,5 pct. vs. 1,9 pct. af aktive grise) og nedsatte undersøgeadfærd som roden og gnaven i inventar 

(4,3 pct. vs. 8,1 pct. af aktive grise). Otte uger efter indsættelse var opsætning af en ekstra foderkasse, sammen 

med åbning for vandet i automaten, mest effektiv (de figur 9), sandsynligvis fordi de yngre grise har behov for 

ekstra vand. Både ekstra vand og åbning for vandet i foderautomaten medførte reduktion i halebid og øget drikke 

adfærd (henholdsvis 6,7 pct. vs. 3 pct. og 2,8 pct. vs. 1,6 pct. af de aktive grise). 

 

Hos de ældre grise var effekten af ekstra vand negativ (se figur 10), sandsynligvis fordi vandbehovet i forvejen 

blev dækket, og den ekstra facilitet tager plads under i forvejen snævre pladsforhold ved foderautomaterne. 

Ekstra ædepladser havde en positiv virkning, forudsat at vandet var lukket i foderautomaten. Forklaringen på dette 

kan være, at en ekstra foderkasse i en sti med en foderautomat med vand ikke alene giver flere foderpladser, 

men også en kvalitetsforskel i pladserne, der bevirker øget konkurrence om de gode pladser. Åbning/lukning af 

vandet i foderautomaten havde ikke i sig selv betydning for halebid. 

Problemerne med halebid forsvandt ikke ved de pågældende tiltag. Der var andre grundlæggende årsager til at 

grisene bed haler. 

Figur 8. 

Andel af stier med halebid i besætning 3, 8 uger 
efter. Billede nr. 1875 

Figur 9. 
Andel af stier med halebid i besætning 3, 18 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1875 

Figur 10. 

Andel af stier med halebid i besætning 3, 8 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1876 

Figur 11. 
Andel af stier med halebid i besætning 3, 18 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1876 
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Besætning 4 
I denne slagtesvinestald var der ved første besøg en forekomst af halebid i 33 pct. af stierne. 

Temperaturstrategien var ikke optimal, og den blev derfor ændret. Der blev ligeledes opsat et 

overbrusningsanlæg for at køle grisene, hvor det på forsøgsbasis kun blev tændt i halvdelen af stalden. 

Derudover blev halmautomaterne fyldt med halm og salttildeling blev undladt. 
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Overbrusningen førte til en beskeden reduktion af temperaturen (ca. 0,8°C), forbedring af tiltænkt ligge- og 

gødeadfærd og mindre svineri i leje og motionsareal, men ingen positiv effekt på halebid (se figur 11 og 12). 

     

Erstatningen af salt med halm medførte en reduktion i forekomsten af halebid både fire uger efter indsættelse og 

ved levering (se figur 13 og 14). Adfærdsregistreringerne tydede på, at beskæftigelse i form af halm og mindre 

pres på foderautomaterne/vand havde en effekt på forekomsten af halebid. Adfærdsregistreringerne viste også, 

at der var mindre aktivitet rettet mod foderautomaten/vandet i stier med halm. I stier med halm brugte flere grise 

tid på at undersøge gulvet (10,8 pct. vs. 4,9 pct. af aktive grise) og færre grise brugte tid på at undersøge stifæller 

(5 pct. vs. 8,3 pct. af aktive grise), end grise i stier med salt. 

På figur 13 ses det, at der stadig var en stor andel af stier med halebid ”på vej”. Derfor havde halm kun en 

afhjælpende virkning ved at tilføre beskæftigelsesmulighed og reducere situationer, som indebærer øget risiko 

for modtagelse af halebid (mindre kødannelse ved vandet), men resultaterne tyder ikke på at den 

grundlæggende årsag til halebid blev fjernet. 

     

Der var ingen af tiltagene, der havde en kraftig virkning på problemerne med halebid, og der er derfor andre 

grundlæggende årsager til halebid i denne stald. Efter undersøgelsen potentialudlignede besætningsejeren 

stalden og dette gav en positiv effekt. 

Figur 12. 
Andel af stier med halebid i besætning 4, 4 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1877 

Figur 13. 
Andel af stier med halebid i besætning 4, ved levering. 
Billede nr. 1877 

Figur 14. 
Andel af stier med halebid i besætning 4, 4 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1878 

Figur 15. 
Andel af stier med halebid ved levering i besætning 4. 
Billede nr. 1878 
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Besætning 5 
I denne slagtesvinestald forekom der halebid i 60 pct. af stierne tre uger efter indsættelse. Dette problem 

skyldtes muligvis klimaet, der var meget uens mellem stierne i stalden. Derfor blev der foretaget en række 

klimamæssige tiltag såsom en optimering af ventilationsanlægget, det vil sige udskiftning af bl.a. spjæld og 

ventilatorer. Der blev opsat gyllegardiner for at undgå gylleventilation, og nærmiljøet blev optimeret nede i stierne i 

form af overdækning og måtter i lejet. Derudover skiftede besætningen modtagelsesprocedure, det vil sige at 

grise, der havde halebid ved modtagelse, blev sendt tilbage igen og senere skiftede besætningen leverandør. 

Der var ingen generel positiv virkning af de overordnede klimaforbedringer. Dette skyldtes muligvis, at forholdene 

i stalden vanskeliggjorde en optimering af klimaet. Den positive virkning af nærmiljøforbedringerne afhang af 

grisenes størrelse. De større grise blev sandsynligvis varmebelastet af overdækningen. Det blev dog påvist at 

overdækning og måtter kunne danne to-klima forhold. 

Det mest effektive tiltag mod halebiddene var ændring i modtagelsesprocedure og skift af leverandør. Som vist 

på figur 15 var der helt klart færre halebid, hvis besætningen kun beholdt grise uden halebid. Derudover faldt 

andelen af stier med halebid, da leverandøren blev skiftet ud. 

     

Yderligere klimaforbedringer vil muligvis give en positiv effekt, men indsættelse af grise uden halebid og grise 

med mindre tilbøjelighed til at bide haler havde den største effekt. 

Besætning 6 
I denne slagtesvinestald forekom der halebid i 60 pct. af stierne ved indsættelse i stalden. Temperatur- og 

adfærdsregistreringer viste for høje temperaturer i grisenes opholdszone. Desuden var der for få ædepladser i 

stierne i forhold til antallet af grise. Klimaet blev optimeret ved opsætning af overbrusningsanlæg og ved at åbne 

inventaret delvist, samt ændre temperaturstrategien. Dette medvirkede til at sænke varmebelastningen hos 

grisene. Derudover blev der opsat en ekstra enkeltdyrs foderautomat, for at få antallet af ædepladser op på det 

anbefalede. 

Klimatiltagene havde ikke en positiv virkning på forekomsten af halebid, hvis der ses på hele den periode, hvor 

grisene var i stalden (se figur 17). Afprøvningen blev udført efterår og vinter og der var en tendens til at 

Figur 16. 
Andelen af stier med halebid i besætning 5 
efter udvælgelse af grise. Billede nr. 1879 

Figur 17. 
Andelen af stier med halebid i besætning 5 før og 
efter ny leverandør. Billede nr. 1879 
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klimatiltagene have en positiv virkning i efteråret, hvor varmebelastningen var større end om vinteren. Derimod 

havde antallet af ædepladser en virkning på forekomsten af halebid set over hele perioden. 

 

Ved at øge antallet af ædepladser i stierne blev antallet af stier med halebid i udbrud nedsat i hele perioden, hvor 

grisene var i stalden (se figur 18). I stier med to ædepladser blev de ofte brugt samtidig og kødannelse ved 

foderautomaterne, hvor flere grise forsøgte at æde samtidig, var sjælden i modsætning til i stier med kun én 

ædeplads. Imidlertid steg forekomsten af halebid ”på vej” ved to ædepladser. To ædepladser havde dermed en 

positiv effekt, men løste ikke problemerne med halebid. 

I denne besætning blev problemet med halebid ikke løst. Derfor skal der andre tiltag til, da de grundlæggende 

årsager til at grisene bed haler, ikke blev fundet. 

Besætning 7 
I denne FRATS-stald forekom der halebid i alle stierne. Temperatur- og adfærdsregistreringer viste for høje 

temperaturer i grisenes opholdszone. Derfor blev inventaret delvist åbnet og overbrusningsstrategien blev 

optimeret. Derudover var der mangel på rode-/beskæftigelsesmateriale, derfor blev det forsøgt at anvende reb 

som rode-/beskæftigelsesmateriale. Endvidere blev det forsøgt om kuldvis eller kønsvis sortering havde en effekt 

på forekomsten af halebid. 

Reb som beskæftigelsesmateriale havde ikke en positiv effekt på forekomsten af halebid. Derimod tydede 

resultaterne vedrørende sorteringsprocedure på, at kuldvis indsættelse måske kan have haft fordele, mens 

kønssortering ikke reducerede forekomsten af halebid nærmere tværtimod (se figur 19.og 20). 

Figur 18. 
Forekomsten af halebid i besætning 6 i sektion 
med klimatiltag i forhold til kontrolsektion. 
Billede nr. 1880 

Figur 19. 
Forekomsten af halebid i besætning 6 i stier med 
2 ædepladser i forhold til stier med 1 ædeplads. 
Billede nr. 1880 
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Åbning af inventaret nedsatte temperaturen og tegnene på varmebelastning og forbedrede stibrugen. Tillige førte åbningen af 

inventaret til reduktion af halebid, men der sås ingen yderligere reduktion i frekvensen af halebid ved at optimere 

overbrusningsstrategien (se figur 21). 

 

Afprøvningen tyder på, at åbning af inventaret reducerede varmebelastningen og halebidsproblemet. Ændringen 

blev efter afprøvningen gennemført i hele besætningen. Reb synes ikke at have tilstrækkelig 

beskæftigelsesværdi til at nedsætte halebid i denne besætning, og ændret sorteringsprocedure gav ikke den 

store effekt. Det grundlæggende problem til at grisene bed haler blev ikke fundet. 

Besætning 8 
Der var en forekomst af stier med halebid på 25 pct. tre uger efter indsættelse i denne slagtesvinestald. Klimaet i 

stierne var uens. I stier med halebid var der varmere end i resten af sektionen. Derfor blev temperaturstrategien 

ændret. Der var også et højere støjniveau end der almindeligvis forekommer i slagtesvinestalde; af den grund 

blev ventilationsmotorerne sat højere op i skorstenen og indstillet til at køre trinløst. Derudover blev det forsøgt 

om kønsvis sortering kunne have en virkning på forekomsten af halebid, da der forekom gode resultater fra andre 

staldafsnit i besætningen. 

Figur 20. 
Forekomsten af halebid i besætning 7 ved kuldvis 
indsættelse. Billede nr. 1881 

Figur 21. 
Forekomsten af halebid i besætning 7 ved 
kønssortering. 
Billede nr. 1881 

 

Figur 22. Forekomsten af halebid i besætning 7 
ved klimatiltag. Billede nr. 1882 
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Der var en minimal positiv effekt af at kønssortere grisene (se figur 22 og 23). Derimod sås en positiv virkning på forekomsten af 

halebid tre uger efter indsættelse af den ændrede temperaturstrategi, men ikke ved levering. Støjreduktionen havde til gengæld en 

positiv virkning både tre uger efter indsættelse og ved levering. Se figur 24 og 25. 

 

Støjreduktion og ændret temperaturstrategi mindskede problemet med halebid, men heller ikke i denne 

besætning blev det grundlæggende problem løst. 

Besætning 9 
Der forekom halebid i 80 pct. af stierne to uger efter indsættelse i denne slagtesvinestald. I sektionerne forekom 

der uens klima og i stierne med halebid, var der mange benproblemer. Der blev derfor rettet tiltag mod klimaet 

og benproblemerne. For at undgå gylleventilation, blev der opsat gyllegardiner og inspektionsgangen blev 

afdækket. Derudover blev inventaret delvist åbnet for at sænke temperaturen nede i stierne. Senere i 

forsøgsperioden, blev der i den ene sektion opsat flamingoplader for vinduerne for at mindske solindfaldet. For at 

mindske benproblemerne blev der fjernet en repos, der var foran foderautomaterne. 

 

 

Figur 23. 
Forekomsten af halebid i besætning 8 ved køns- 
sortering 3 uger efter indsættelse. Billede nr. 1883 

Figur 24. 
Forekomsten af halebid i besætning 8 ved køns- 
sortering ved levering. Billede nr. 1883 

Figur 25. 
Forekomsten af halebid i besætning 7 ved kuldvis 
indsættelse. Billede nr. 1884 

Figur 26. 
Forekomsten af halebid i besætning 7 ved køns- 
sortering. Billede nr. 1884 
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Der var en gavnlig effekt af optimeringen af klimaet, men det blev observeret, at effekten blev forøget ved 

opsætning af flamingoplader for vinduet henne i forløbet. Dette forhold antyder, at direkte sollys/varmebelastning 

kan have negativ effekt på grisene, på trods af en generel optimering af klimaet. Som det fremgår af 

registreringen, halebid ”på vej”, lurede problemet dog stadig i besætningen (se figur 26 og 27). Der skulle derfor 

sandsynligvis kun forholdsvis små belastninger til for at der igen ville komme et udbrud af halebid. 

 

Ved at fjerne reposerne foran foderautomaterne faldt andelen af halebid (se figur 28 og 29). Effekten ved levering 

var ikke nær så markant (se figur 27). Adfærdsregistreringerne viste, at der ikke var forskel på andelen af grise 

med benproblemer i stier med og uden repos, men de viste, at grisene fik større bevægelsesfrihed ved 

foderautomaten. En større bevægelsesfrihed ved foderautomaten kan have øget foderautomatens kapacitet. Den 

bedste effekt umiddelbart efter indsættelse kan derfor skyldes, at mindre grise har behov for flere ædepladser 

end større grise. 

Tiltagene i denne besætning mindskede problemet med halebid, men fjernede det ikke. 

Besætning 10 

Figur 27. 
Andel af stier med halebid i besætning 9, 3 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1885 

Figur 28. 
Andel af stier med halebid i besætning 9 ved levering. 
Billede nr. 1885 

Figur 29. 
Andelen af stier med halebid i besætning 9, 3 uger 
efter. Billede nr. 1886 

Figur 30. 
Andelen af stier med halebid i besætning 9 ved 
levering. 
Billede nr. 1886 
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I denne smågrisestald var 100 pct. af stierne plaget af halebid to uger efter indsættelse. Der var klimaproblemer i 

stalden. Stalden var stråleventileret og der var problemer med luftnedslag og gylleventilation, der giver træk i 

stierne. Derfor blev grisenes lejeareal optimeret ved opsætning af forhæng på overdækningen og halmbræt, 

hvorefter der blev strøet under overdækningerne. Der var mange benproblemer blandt smågrisene ved 

indsættelse, derfor måtte disse problemer stamme fra farestalden. Gulvet i farestalden blev af den grund 

overfladebehandlet med epoxy. De mange benproblemer gav også problemer, når grisene blev 

størrelsessorteret. De svage grise med benproblemer blev sat sammen med små reaktive grise, der ville have 

større tilbøjelighed til at bide hale. Grisene med benproblemer ville let kunne bides i halen af de små reaktive 

grise, da de havde sværere ved at flytte sig. For at afhjælpe dette, blev grisene indsat kuldvis. 

Alle halebid i smågrisestalden forsvandt efter at der var lagt ny gulvbelægning i farestierne og klimaet og 

indsættelsesstrategien i smågrisestalden blev ændret. Desuden blev antallet af dyr med forsigtig gang 

væsentligt reduceret i forhold til første besøg. Den nye gulvbelægning i farestierne havde ifølge ejeren virket 

forebyggende mod ledbetændelse. 

Alle tiltag havde haft den forventede virkning på klima, opdeling af stien, benproblemer og formodentlig også den 

sociale adfærd. Betydningen af de enkelte tiltag kunne dog ikke vurderes, da der ikke optrådte halebid i 

afprøvningsperioden. 

Besætning 11 
I denne verandastald begyndte udbruddene af halebid, når grisene vejede 65 kg. Der var klimaproblemer i 

stalden. I stierne forekom der uens klima og træk. Af denne grund brugte grisene ikke lejet til at ligge i. Dette 

skyldtes også, at foderautomaterne var placeret uhensigtsmæssigt tæt på lejet og samtidig var antallet af æde- 

og drikkepladser ikke svarende til antallet af grise i stien. Der blev opsat et klimabræt i døråbningen ud mod 

udearealet og ventilerne (drivhusventiler, der kan regulere luftindtaget i takt med temperaturen) blev optimeret for 

at undgå træk. Derudover blev der opsat en ekstra rørfodringsautomat ud mod udearealet for at skaffe flere æde-

/drikkepladser. 

 

Klimatiltagene plus ekstra ædeplads reducerede forekomsten af halebid fire til seks uger efter indsættelse (se 

figur 30). En ekstra ædeplads reducerede antallet af halebid fire til seks uger efter indsættelse, mens der 

næsten ingen reduktion var ved de ekstra klimatiltag (se figur 30 og 31). Ved levering var der ingen halebid i 

Figur 31. 
Forekomsten af halebid i besætning 11, 4-6 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1887 

Figur 32. 
Forekomsten af halebid i besætning 11 ved levering. 
Billede nr. 1887 
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kontrolstien, så problemerne eliminerede sig selv (se figur 31). Derimod var der halebid i forsøgsstierne. 

Besætning 12 
Der var halebid i 40 pct. af stierne i denne slagtesvinestald hos grise, der vejede 35 kg. Det blev vurderet, at 

stiindretningen var den overvejende grund til, at grisene bed haler. Lejearealet var placeret i midten af stien, og 

det var umuligt at lave simple løsninger af dette problem, da foderautomaterne ikke kunne flyttes. Grisene blev 

størrelsessorteret, og det blev forsøgt om kuldvis indsættelse havde en positiv effekt på forekomsten af halebid. 

 

Kuldvis indsættelse havde en negativ effekt på forekomsten af halebid (se figur 32 og 33). Den manglende 

positive effekt tyder på, at de valgte tiltag ikke har haft afgørende betydning for forekomsten af halebid. 

Halebidsproblemet bunder muligvis i stiindretningen, hvor der var fast gulv i midten af slagtesvinestierne. 

Placering af lejearealet i midten af stien gav anledning til en del uro i stien, men på grund af foderautomaternes 

placering, var det som sagt ikke umiddelbart muligt at ændre på stiindretningen. Problemet med indretningen 

var, at aktive grise forstyrrede de liggende grise, som herved blev aktive. Grisene vil blive stresset, når deres 

døgnrytme forstyrres, hvilket kan påvirke et udbrud af halebid. 

Besætning 13 
I denne slagtesvinestald forekom der halebid i 20 pct. af stierne ved første besøg. Der var klimaproblemer i 

stierne. Stierne var indrettet med fuldspaltegulv og ad libitum fodring via automater. Derudover forekom der 

gylleventilation. Stiindretningen var uheldig, da grisene hvilede i nærheden af foderautomaterne. Derfor blev 

foderautomaterne flyttet og der blev opsat overdækninger og overbrusningsanlæg, så det var muligt at opnå 

lokale klimaforskelle i stierne. Derudover blev der opsat gyllegardiner. Det blev forsøgt med kønssortering og 

kuldvis indsættelse i forhold til størrelsessortering, som var den indsættelsesprocedure, der blev anvendt inden 

forsøgets start. 

Figur 33. 
Forekomsten af halebid i besætning 12, 4 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1888 

Figur 34. 
Forekomsten af halebid i besætning 12, 9 uger 
efter indsættelse. Billede nr. 1888 
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Da grisene var opstaldet forskelligt i smågrisestaldene, og antallet af grise i stierne ligeledes var forskelligt 

mellem de tre grupper, skal udviklingen i halebid kun ses indenfor en gruppe. Resultaterne kan ikke 

sammenlignes imellem de tre indsættelsesprocedurer. 

Ved kuldvis indsættelse kunne der konstateres en positiv indvirkning på forekomsten af halebid. Kønssortering 

havde en negativ indvirkning på forekomsten af halebid i forhold til størrelsessortering (se figur 34 og 35). 

Grisene i stierne med mulighed for lokal klimaregulering havde lidt lavere frekvens af halebid end de oprindelige 

stier (se figur 36 og 37). Temperaturmålinger viste, at de vendte stier gav grisene mulighed for at vælge 

temperaturzone. Temperaturen var to grader højere under overdækningen end ude i stien, mens zonerne i de 

uændrede stier havde næsten samme temperatur. Gylleventilation optrådte i lidt færre stier, og der var generelt 

mindre svineri, både i lejet og i resten af stien, i de vendte stier. 

 
Besætning 14 
I denne FRATS-stald sås der udbrud af halebid, når grisene vejede ca. 30 kg. Problemet opstod muligvis fordi 

grisene ikke fik dækket deres rode-/beskæftigelsesbehov ved de materialer, der var i stierne på daværende 

Figur 35. 
Forekomsten af halebid i besætning 13, 2 uger 
efter. Billede nr. 1889 

Figur 36. 
Forekomsten af halebid i besætning 13 ved levering. 
Billede nr. 1889 

Figur 37. 
Forekomsten af halebid i besætning 13, 2 uger 
efter. Billede nr. 1890 

Figur 38. 
Forekomsten af halebid i besætning 13 ved levering. 
Billede nr.  1890 
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tidspunkt. I stierne var der træpinde, legetøj eller kæder som rode-/beskæftigelsesmateriale. Det blev forsøgt om 

reb i forhold til kæder kunne mindske forekomsten af halebid. Derudover sås der benproblemer hos de små 

grise; dette kunne skyldes et uhensigtsmæssigt spaltegulv med for store spalteåbninger foran 

foderautomaterne. Derfor blev der lagt en plade foran foderautomaterne. 

 

Tiltagene havde ingen virkning hos de små grise, dog så det ud til, at kæder havde en positiv virkning ved 

levering (se figur 38 og 39). Halebid forekom dog stadig i besætningen, så problemet blev ikke løst. 

Konklusion 
 

I langt de fleste tilfælde var det muligt at mindske forekomsten af halebid, ved de forholdsvis simple tiltag, der 

blev foretaget i disse 14 besætninger. Det var dog kun i et tilfælde, at problemet helt blev løst. Dette skyldtes at 

halebid er et multifaktorielt problem, hvor alle grundlæggende problemer skal findes og løses for at halebiddene 

helt forsvinder. I de besætninger, hvor halebiddene ikke forvandt, skal der muligvis andre tiltag til for at løse 

problemerne. 

Det er muligt at reducere forekomsten halebid i et vist omfang med simple tiltag såsom optimering af klimaet ved 

at opsætte gyllegardiner, afdække inspektionsgangen, ændre temperaturstrategi og åbne inventaret. 

Støjdæmpning i stalden og nedsat tildeling af salt gav ligeledes en reduktion i forekomsten af halebid. Ved 

leverandørskift i en besætning faldt forekomsten af halebid markant, og forbedringer af gulvet i farestalden 

eliminerede problemerne helt i en anden besætning. 
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Figur 39. 
Forekomsten af halebid i besætning 14, 7 uger 
efter. Billede nr. 1891 

Figur 40. 
Forekomsten af halebid i besætning 14 ved levering. 
Billede nr. 1891 
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Printet er fra vsp.lf.dk 17.12.2009 

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/Publikationer/Kilder/lu_erfa/2009/0904.aspx 
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