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I åbne stalde og i to-klimastalde anvendes over-
dækning af grisenes hvileområde for at skabe et
trækfrit og lunt areal for grisene.

Denne Grøn Viden beskriver en prototype på en
overdækning, som er mere fleksibel i forhold til
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opfylder kravene til overdækningens funktion.
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I åbne stalde og i to-klimastalde
anvendes overdækning af grisenes
hvileområde for at skabe et træk-
frit og lunt areal for grisene.

Denne Grøn Viden beskriver
en prototype på en overdækning,
som er mere fleksibel i forhold til
de hidtil anvendte, og på en
række områder bedre opfylder
kravene til overdækningens funk-
tion.

Ved nyetablering af smågrise-
stalde udføres stierne i voksende
omfang som to-klimastier ved
overdækning af grisenes lejeareal.

Opdelingen af stien i forskel-
lige klimazoner bidrager til en
funktionsopdeling af stien i en
hvile- og soveafdeling under over-
dækningen samt en æde- og
aktivitetsafdeling uden for over-
dækningen. Det tilgodeser i vid
udstrækning en række af grisenes
fysiologiske og adfærdsmæssige
behov, herunder temperaturregu-
lering, hvileadfærd og adskilte
aktivitetsområder. Dette medfører
bedre mulighed for at styre grise-
nes brug af stien, så de gøder på
gødearealet og holder lejearealet
rent. Det lune og trækfrie område

under overdækningen gør det
desuden muligt at sænke tempe-
raturen i staldrummet, hvorved
energiforbruget til varme i stalden
kan reduceres.

I åbne stalde, hvor staldrums-
temperaturen kun er få grader hø-
jere end udetemperaturen, er det
en forudsætning for grisenes triv-
sel og velbefindende, at de har ad-
gang til et overdækket, trækfrit og
lunt område.

Med udgangspunkt i uisole-
rede stalde og grisenes pladskrav
i bugleje, viser tabel 1 de vejle-
dende værdier for størrelsen af det
overdækkede areal ved forskellig
vægt af grisene samt overdæk-
ningens højde over gulvet. I isole-
rede stalde kan arealet reduceres
for de større grise.

Krav til overdækninger af
lejearealet
For at opnå den tilsigtede effekt
med en overdækning, skal den
opfylde en række krav:
1. I varme perioder, og når grisene

bliver store, kan der under over-
dækningen blive så varmt, at

grisene ligger udenfor og i ste-
det begynder at gøde under
overdækningen. Det bør derfor
være muligt at regulere størrel-
sen af det overdækkede areal af
hensyn til grisenes klimakrav.

2. I den daglige drift kan det være
vanskeligt at føre tilsyn med gri-
sene, når de ligger under en
overdækning, og indfangning af
grise til behandling vanskeliggø-
res, fordi de har mulighed for at
gemme sig under overdæknin-
gen. Overdækninger er også til
gene ved vask og rengøring af
stierne. Af funktionsmæssige
hensyn bør det derfor være mu-
ligt at fjerne overdækningen
hurtigt og helst uden brug af
værktøj.

3. Hvis det overdækkede areal er
for stort, er der risiko for, at gri-
sene begynder at svine under
overdækningen. Er arealet for
lille, vil det være de domine-
rende grise, der får plads under
overdækningen, medens de sva-
gere holdes udenfor og udsættes
for dårligere klimabetingelser.
Derfor er der hele tiden behov
for at kunne tilpasse størrelsen

af det overdækkede areal efter
grisenes alder og antal. Dette er
især vigtigt, hvis grisene går i de
samme stier fra fravænning til
slagtning.

4. Overdækninger skal udformes,
så de ikke generer eller hæm-
mer staldens ventilation.

5. Overdækninger bør være tæt-
sluttende til væg og sider, fordi
utætheder vil medføre naturlig
ventilation og dermed risiko for
træk under overdækningen.

Temperatur under overdæk-
ninger af forskelligt materiale
Den traditionelle overdækning be-
står af en fast plade, som kan være
udelt eller delt i 2-3 sektioner, så
størrelsen af det overdækkede
areal kan ændres trinvist.

Med henblik på udvikling af
en mere fleksibel form for over-
dækning er der ved Forsknings-
center Bygholm udført tempera-
turmålinger under overdækninger
af forskellige materialer, såvel i la-
boratoriet som i praksis. I labora-
toriet blev der brugt en overdæk-
ning som vist i figur 1. Følgende
materialer blev anvendt:
1. Armeret plastfolie med en tyk-

kelse på 0,25 mm.
2. Plastdug med 5 mm runde huller

og et åbningsareal på ca. 50%.
3. Polystyrenplade med en tyk-

kelse på 50 mm og dermed iso-
lerende.

På det overdækkede areal var
der udlagt en varmeplade med en
effekt på 420 W, der simulerede
grisenes varmeproduktion. Midt i
det overdækkede areal blev der

opsat en søjle med temperatur-
følere i de viste afstande fra gulvet.
Figur 2 illustrerer forløbet for over-
temperaturen (målt temperatur
minus temperatur uden for over-
dækningen) fra varmepladens
overflade til 40 mm under over-
dækningen.

Overtemperaturen falder fra
22°C på varmepladens overflade
til ca. 5°C blot 20 mm over varme-
pladen, men herfra ændrer den sig
kun lidt ved de forskellige højder
over gulvet. Set i forhold til den
isolerede overdækning, er gennem-

Grisens vægt

Overdækket areal

Overdækningens højde over gulv

kg

m

m2/gris

10

0,08
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0,75
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0,32
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Tabel 1. Vejledende værdier for overdækningens størrelse
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Figur 1. Overdækning anvendt til temperaturmålinger i laboratoriet
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Tabel 2. Gennemsnitstemperatur i stald og under overdækninger af forskellig materiale

snitstemperaturen 0,9°C lavere
under den armerede plastfolie og
1,2°C lavere under plastnettet. I
opholdszonen, 20-400 mm over
gulvet, er overtemperaturen kun
0,6°C højere under den isolerede
plade i forhold til den armerede
plastfolie og plastnettet.

Ved temperaturmålingerne i
praksis blev der anvendt en
slagtesvinestald, hvor der fra hver
sti var adgang til et udeareal. De
anvendte overdækninger var 2,5
x 1,2 m, anbragt 0,8 m over gulvet
og bestod af følgende materiale:
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1. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm.

2. Plastnet med huller på 2 x 2 mm
og et åbningsareal på ca. 50%.

3. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm, isoleret med
50 mm glasuld.

4. 12 mm krydsfinerplade (normalt
anvendt materiale til overdæk-
ninger).

Foto 1-4 viser de benyttede
overdækningsmaterialer, som var
opsat i stier med hver 12 grise,
hvis gennemsnitsvægt var på ca.
75 kg. Temperaturfølerne var pla-
ceret umiddelbart under overdæk-
ningen dvs. 0,75 m over gulvet.
Figur 3 viser temperaturforløbet
i stalden og under overdæknin-
gerne i tidsrummet 7.-10. januar
2000.
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stierne. Af funktionsmæssige
hensyn bør det derfor være mu-
ligt at fjerne overdækningen
hurtigt og helst uden brug af
værktøj.
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snitstemperaturen 0,9°C lavere
under den armerede plastfolie og
1,2°C lavere under plastnettet. I
opholdszonen, 20-400 mm over
gulvet, er overtemperaturen kun
0,6°C højere under den isolerede
plade i forhold til den armerede
plastfolie og plastnettet.

Ved temperaturmålingerne i
praksis blev der anvendt en
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1. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm.

2. Plastnet med huller på 2 x 2 mm
og et åbningsareal på ca. 50%.

3. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm, isoleret med
50 mm glasuld.

4. 12 mm krydsfinerplade (normalt
anvendt materiale til overdæk-
ninger).

Foto 1-4 viser de benyttede
overdækningsmaterialer, som var
opsat i stier med hver 12 grise,
hvis gennemsnitsvægt var på ca.
75 kg. Temperaturfølerne var pla-
ceret umiddelbart under overdæk-
ningen dvs. 0,75 m over gulvet.
Figur 3 viser temperaturforløbet
i stalden og under overdæknin-
gerne i tidsrummet 7.-10. januar
2000.
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1. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm.

2. Plastnet med huller på 2 x 2 mm
og et åbningsareal på ca. 50%.

3. Armeret plastfolie med en tyk-
kelse på 0,25 mm, isoleret med
50 mm glasuld.

4. 12 mm krydsfinerplade (normalt
anvendt materiale til overdæk-
ninger).

Foto 1-4 viser de benyttede
overdækningsmaterialer, som var
opsat i stier med hver 12 grise,
hvis gennemsnitsvægt var på ca.
75 kg. Temperaturfølerne var pla-
ceret umiddelbart under overdæk-
ningen dvs. 0,75 m over gulvet.
Figur 3 viser temperaturforløbet
i stalden og under overdæknin-
gerne i tidsrummet 7.-10. januar
2000.

Foto 1. Armeret plastfolie anvendt som overdækning
Foto 2. Plastnet anvendt som overdækning
Foto 3. Armeret plastfolie, isoleret med 50 mm glasuld,

anvendt som overdækning
Foto 4. Krydsfiner anvendt som overdækning
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Foto 6. Oprullet fleksibel overdækning.
For enden af den oprullede plastfolie
ses det manuelt betjente snekkedrev

Den generelt lave rumtemperatur
på ca. 8°C i stalden skyldes åb-
ningerne mellem sti og udeareal,
som giver anledning til en kraftig,
naturlig ventilation af stalden. Det
fremgår af tabel 2, at der var en
gennemsnitlig overtemperatur på
4,5; 5 og 4,7°C under overdæk-
ninger af henholdsvis plastfolie,
isoleret plastfolie eller den tradi-
tionelle krydsfinerplade, medens
der under plastnettet var en lidt
lavere overtemperatur på 3,3°C.

Målingerne i laboratoriet og i
praksis viste, at overtemperaturen
under en plastfolie næsten er den
samme som under en isoleret
overdækning eller en krydsfiner-
plade, men der er væsentlig større
muligheder for fleksibilitet ved
anvendelse af en plastfolie. Derfor
blev plastfolien anvendt i det vi-
dere arbejde med opbygningen
af en fleksibel overdækning.

Prototype

Foto 5 og 6 viser protypen af en
fleksibel overdækning, som er
2,40 m bred, maks. 1,60 m dyb og
opsat 0,75 m over gulvet.

Den fleksible overdækning
bygger på princippet i et rullegar-
din. Som overdækningsmateriale
anvendes en armeret plastfolie,
der rulles op på et 110 mm plast-
rør af en længde, der svarede til
stiernes bredde. I plastrøret cen-
treres en aksel, som ligger i lejer,
der er fastgjort  på stiskillevæg-
gene. For enden af en stirække
monteres på den frie akseltap et
snekkedrev, som kan drives ma-
nuelt eller ved brug af en reversi-
bel elmotor. Ved hjælp af snekke-
drevet rulles folien op på plast-
røret, hvorved det overdækkede
område formindskes fra maksi-
mum til ingen overdækning.

Ved oprulningen spændes to spi-
ralfjedre, som i den ene ende er
fastgjort til hvert hjørne af plast-
folien og i den anden ende til
skillevæggen. Ved udrulning træk-
kes folien ud af de spændte spiral-
fjedre. Folien glider på skinner,
monteret på skillevæggene, og den
holdes stramt udspændt dels ved
fjedertrækket dels ved tværgående
bæreprofiler af aluminium, som
også glider på skinnerne.

Imødekommelse af krav til
overdækninger af lejearealet
På prototypen er snekkedrevet
manuelt betjent, men ved brug af
en termostatstyret elmotor kan
størrelsen af det overdækkede om-
råde reguleres automatisk efter
temperaturen i stalden og dermed
bedre tage hensyn til grisenes
klimakrav.

Både ved den manuelle og den
automatiserede udgave af over-
dækningen kan den hurtigt fjer-
nes ved inspektion, indfangning af
grise eller rengøring af stien. I den
nuværende form er prototypen re-
gulerbar i det horisontale plan og
kan tage højde for grisenes stør-
relse og antal, men i det vertikale
plan er den fastmonteret, og skal
derfor placeres i en højde over

gulvet, der tager hensyn til de
største grise.

Når overdækningen er fjernet
ved oprulning, fylder den 160 mm
og vil ikke hindre ventilationen i
åbne og naturlig ventilerede stalde
med store indsugningsåbninger.

Ved brug af prototypen i en
fravænningssti har grisenes ad-
færd været som i stier med tradi-
tionel overdækning, og plastfolien

har ikke været udsat for påvirk-
ninger fra grisenes side.

Der forekom ikke kondens på
overdækningen ved de tempera-
turforhold, hvorunder prototypen
har været anvendt. Den tynde
plastfolie indebærer imidlertid en
risiko for, at der under kolde for-
hold i stalden kan dannes kon-
dens på plastfolien.

Konklusion
Undersøgelsen har vist, at forskellen mellem temperaturen un-
der en overdækning af plastfolie og en isoleret overdækning er
mindre end 1°C.

På den baggrund er der udviklet en prototype på en fleksi-
bel overdækning ved anvendelse af en plastfolie, hvilket giver
mulighed for at opfylde de stillede krav til overdækninger i
svinestalde.

Foto 5. Udrullet fleksibel overdækning,
som hviler på en skinne på skillevæggen.
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Foto 6. Oprullet fleksibel overdækning.
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