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I dag skal alle nye stalde til dræg-
tige søer indrettes, så dyrene kan
gå løse. For de diegivende søer er
det fortsat tilladt at opstalde soen
i en boks, men der arbejdes på at
udvikle stier til løsgående, diegiv-
ende søer. Problemet med de nu-
værende farestier til løsgående
søer er, at de ofte medfører en høj
dødelighed blandt smågrisene,
specielt som følge af ihjellægning.

Som led i et projekt med åbne
stalde er der foretaget undersøgel-
ser med løsgående, diegivende
søer i en sti med udearealer. I
disse farestier blev der i en vinter-
periode gennemført et pilotforsøg
med 8 kuld pattegrise, hvor grisene
kunne vælge mellem en åben og
en lukket pattegrisehule med for-
skelligt temperaturniveau. Formå-
let med forsøget var at undersøge,
om forskellige temperaturforhold i
pattegrisehulen havde indflydelse
på, hvor hurtigt grisene forlod soen
til fordel for hulen og dermed
mindske risikoen for ihjellægning.

Anvendte stier og
pattegrisehuler
Undersøgelsen blev gennemført
i 4 stier, der var indrettet med et
inde- og et udeareal, som vist i
figur 1.

Indearealet blev kun anvendt
som hvileareal, medens udearealet
fungerede som æde-, aktivitets-
og gødeområde. Med henblik på
at undgå træk i indearealet blev
åbningen mellem ude- og inde-
arealet dækket af 2 gummiplader,
der var fastgjort til åbningens sider
med klemlister og overlappede
hinanden med 5 cm på midten.
Indearealerne var adskilt fra hin-
anden med skillevægge fra gulv til
tag. I 2 af stierne var  taget isoleret,

medens det i de 2 øvrige var uiso-
leret. Alle stier var naturligt venti-
lerede med faste friskluftsåbninger,
dækket med plastnet.

Anvendt som faresti var inde-
arealet 6,7 m2 og udearealet 15 m2,
hvoraf halvdelen var overdækket.

I indearealet blev der i hver sti
etableret to isolerede pattegrise-
huler, som pattegrisene frit kunne
vælge imellem, se figur 2. Begge
var 1,0 m lange og 0,6 m dybe. Den
ene hule var traditionelt udformet
med åben front og en 100 W
varmelampe som varmekilde. Den
anden hule var udstyret med et
termostatstyret varmeelement
med en indbygget ventilator til
cirkulation af luften. Endvidere var
hele fronten dækket af 2 lag plast-
strimler, der holdt på varmen, så
der kunne opretholdes en høj
temperatur. Desuden blev der i
hulen opsat en lampe, så lysfor-
holdene var ens i de to huler.

Hulerne var adskilt fra det øv-
rige lejeareal med inventarbøjler,
så soen ikke kunne komme til hu-
lerne. Bortset herfra var der ingen
form for inventar i indearealet,
som blev strøet med halm, så der
hele tiden var et lag på ca. 20 cm.

Registreringer
I hver hule og sti blev der monte-
ret en temperaturføler, som konti-
nuerligt registrerede lufttempera-
turen. Desuden blev strøelsens
overfladetemperatur under varme-
lamperne målt manuelt med en
berøringsløs temperaturmåler.

Til bestemmelse af tidspunktet
for, hvornår pattegrisene begyndte
at bruge hulerne samt antallet af
grise i de enkelte huler, blev hver
hule overvåget i 24 timer af et
videokamera på dag 1, 2, 3, 4, 8,
16 og 24 efter faring.

Temperatur

I figur 3 er vist lufttemperaturerne
under vinterforhold i stien og i de
åbne og lukkede huler, når taget
over stien var isoleret. I de natur-
ligt ventilerede stier medførte de
faste ventilationsåbninger samt
adgangsåbningen mellem ude-
og indeareal, at temperaturen i sti-
erne om vinteren kunne komme
under 0ºC.

I stierne med isoleret tag og
ved en udetemperatur på 0ºC, var
luftens gennemsnitstemperatur i
stien, den åbne og den lukkede
hule henholdsvis 7, 9 og 29ºC.
Lufttemperaturen i den åbne hule
var således kun 2ºC højere end
temperaturen i stien, medens tem-
peraturen i den lukkede hule var
22 grader højere.

De manuelle målinger af
strøelsens overfladetemperatur
under varmelamperne i den åbne
og den lukkede hule, viste gen-
nemsnitstemperaturer på hen-
holdsvis 16 og 30ºC. I området,
der rammes af lampernes stråle-
varme, er overfladetemperaturen
således højere end lufttempera-
turen, hvilket især gælder for den
åbne hule.

I stierne med uisoleret tag var
hele temperaturniveauet i luften
5ºC lavere i forhold til stierne med
isoleret tag ved en udetemperatur
på 0ºC.

Temperaturen ved faring var
således væsentlig lavere end ny-
fødte grises såkaldte „nedre kriti-
ske temperatur“, der angives til at
være 34ºC. Ved lavere temperatu-
rer må grisen øge stofskiftet for at
opretholde legemstemperaturen.
Forsøg viser dog, at anvendelse af
store strøelsesmængder, hvori gri-
sene kan gemme sig, sænker den
nedre, kritiske temperatur.
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Det er forklaringen på, at pattegri-
sene kan overleve, selvom tempe-
raturen i stien er lav.

Pattegrisenes valg af hule
På grundlag af videooptagelserne
kunne pattegrisenes brug af hu-
lerne fastlægges med hensyn til
tidspunktet for, hvornår grisene
begyndte at bruge hulen, hvilken
hule de valgte og antallet af grise
i hulerne. I figur 4 er vist den gen-
nemsnitlige belægningsprocent
for de 2 huler på forskellige tids-
punkter efter faring.

Belægningsprocenten er ud-
tryk for det gennemsnitlige antal
grise i hulerne pr. døgn i forhold
til antal grise pr. kuld.

Figur 4 viser, at til trods for en
lav temperatur i stien var det kun
få pattegrise, som i de første døgn
efter faringen fandt frem til de op-
varmede huler. De fleste blev hos
soen, med deraf følgende større
risiko for ihjellægning. Antallet
af grise i hulerne varierede meget
over døgnet.

Valgforsøget viste, at i de første 4
døgn efter faring kom der færre
grise ind i hulen med plaststrimler
for indgangen og en høj tempera-
tur, sammenlignet med den åbne
hule med en væsentlig lavere tem-
peratur. Dette skyldes flere fakto-
rer, dels var soen den naturlige og
nærmeste varmekilde, og pattegri-
sene havde ingen erfaring for, at
der var varmt i hulen, dels kunne
de små grise havde svært ved at
trænge igennem de to lag plast-

strimler, der dækkede åbningen
i den varme hule.

Endvidere har det tykke strøel-
seslag generelt virket hæmmende
for de nyfødte grises bevægelses-
evne og måske været en årsag til,
at grisene kun anvendte hulerne i
begrænset omfang de første døgn.

Senere i diegivningsperioden
brugte grisene hulerne i væsent-
ligt større omfang, og det var da
hovedsagelig den lukkede hule,
der blev anvendt.

Figur 1. Stier med indeareal og delvis overdækket udeareal
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Figur 2. Til højre den traditionelt udformede hule med
åben front og en varmelampe. Til venstre den lukkede
hule med fronten dækket af plaststrimler og et termo-
statstyret varmelegeme

Figur 3. Temperaturer i stien og den åbne og lukkede hule ved varierende
udetemperatur om vinteren
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Produktion

I gennemsnit af de 8 kuld var der
pr. kuld 13,3 levendefødte, 1,6
dødfødte og 3,1 gris, der døde un-
der diegivningen, svarende til en
dødelighed på 23,3%. Dette ligger
på samme niveau, som fundet i
andre undersøgelser med løsgå-
ende, diegivende søer. Men resul-
tatet er højt, sammenlignet med
traditionel produktion, hvor døde-
ligheden ligger på ca. 12%.

I figur 5 ses, at af samtlige
døde grise døde 72% inden for
de første 2 døgn efter faring.

I andre undersøgelser, heri-
blandt en med diegivende søer
på friland, fandt man ligeledes, at
70-75% af de døde grise omkom
inden for de første 2 døgn efter

faring, og ihjellægning blev be-
dømt til at være den mest udbredte
dødsårsag. Imidlertid viste obduk-
tioner, at en del af de ihjellagte
grise havde ikke indtaget mælk,
inden de døde, og den deraf føl-
gende sult og nedsatte mobilitet
medførte en større risiko for at
blive klemt eller trådt på af soen.
Den manglende optagelse af mælk
kan skyldes den kuldestress, som
pattegrisene udsættes for umid-
delbart efter faringen, hvorved de
bruger mere tid på varmeregule-
rende adfærd end på mælkesøg-
ende adfærd.

Konklusion

På trods af lav lufttemperatur i de
anvendte farestier var der kun få
pattegrise, som forlod soen i de
første døgn efter faring til fordel
for opvarmede pattegrisehuler.
Umiddelbart efter faring kom der
færre grise ind i den lukkede hule
med høj temperatur, sammenlig-
net med den åbne hule med en
væsentligt lavere temperatur.

Senere i diegivningsperioden
anvendte pattegrisene mest den
lukkede pattegrisehule med den
høje temperatur.

Forsøget viste endvidere, at i
de anvendte farestier var der en
pattegrisedødelighed på 23,3%,
hvoraf 72% af samtlige døde grise
omkom de første 2 døgn efter fa-
ring. Som væsentlige årsager her-
til kan der peges på, at kulde og
sult medfører manglende vitalitet
og dermed større risiko for ihjel-
lægning.

Sammenfattende kan det kon-
stateres, at problematikken om-
kring den høje pattegrisedødelig-
hed ved løsgående, diegivende
søer er kompleks, og ikke løses
alene ved anvendelse af opvarm-
ede huler, men at der er behov for
en yderligere forskningsindsats.

Døgn efter faring
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Figur 4. Den gennemsnitlige belæg-
ningsprocent pr. døgn i en åben eller
lukket hule

Figur 5. Tidspunkt for dødsfald efter
faring
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