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 Socialt dyr 

 Lever i grupper bestående af ~4 søer med 
afkom af varierende alder  

 Hierarkisk struktur (undgå unødige kampe) 

 Holder til i et hjemmeområde 

 Området forsvares ikke mod fremmede, men 
ressourcerne gør 

 Stabil døgnrytme (Social facilitering) 
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 Placering: 
◦ På forhøjninger 
◦ I skovbrynet eller steder med moderat bevoksning (tæt 

bevoksning/helt lukkede steder blev fravalgt) 
◦ Væk fra gøde-,foder- og søleområdet 

 

 Reden: 
◦ Familiereder  
◦ Afskærmet mod vind / nedbør (årstids afhængig) 
◦ Store grupper => opdeling i minder grupper (6-17 

dyr/rede) 

 

K. Hjelholt 
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 Placering 
◦ Tørt og trækfrit 
◦ Område uden forstyrrelse 
◦ Op ad vægge? 
 

 Lejet 
◦ Blødt leje foretrækkes 
◦ Blødt leje giver færre skader 
  

 Plads 
◦ Flere grise ligger på siden om natten uafhængigt af 

temperaturen 
◦ Afstanden mellem dyr afhænger af temperaturen 
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 Ligge højt 

 Godt udsyn 

 Beskyttet mod vind/træk 

 Mulighed for mindre grupperinger 

 Blødt underlag 

 Termisk optimalt 

 Plads til at ligge på siden med afstand til 
stifælder 
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 Ikke valg af et område – men nærmere fravalg 
af områder 

 

 Væk fra ”reden” (5-15 m) 

 Væk fra foder 

 Væk fra vandressourcen 

 Langs med færdselsveje 
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 Væk fra foder og lejeareal 
 

 Gøder i nærheden af vandressourcen? 
◦ Ikke muligt at finde artikler der beviser det, men mange 

konkluderer det ved at henvise til Baxter 1982, som skrev 
 
◦ …..” It  was found  that  pigs lay  away  from  a drinker  to  avoid  water  

spillage  which  meant,  in  a  small pen,  that  pigs excreted  near  the  
drinker  to  avoid  excreting  on  the  resting  area. The drinker  was not  
found  specifically  to  attract  excretory  behaviour.  
 
Hvor er vandet ofte placeret i dag? – kan det påvirke vores 
resultater/opfattelse? 
 
 

 Gøder i hjørne/op ad væg/åbne stiadskillelser? 
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 Placeret væk fra hvile-, foder- og 
drikkeområde 

 Ikke egnet til anden adfærd 
◦ Træk, fugtigt… 

 Et område hvor der ikke er meget trafik 

Marianne Bonde 
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 Fouragering 
◦ Finder sted i områder 8-130 m fra reden 

◦ Tidsforbrug ~50 % af døgnets lyse timer  

◦ Forgår i mindre grupper 

◦ Dyrene bevæger sig mellem forskellige områder 

 Ungt græs, bladløv og grene, ahorn m.m. ædes  

 Der rodes i jord og ældre græstotter vendes for 
rødder, larver osv. 

◦ Aggressiv adfærd kan forekomme 
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 Foderområde 
◦ Plads til at æde på samme tid 

◦ Plads til at komme væk 

 

 Rodeområde 
◦ Rent og tørt 

◦ Rodemateriale  

• Lucernehø, tørv, svampekompost, byg/ærter helsæd, 
majsensilage, græsensilage, bark-chips, roer 

• Halm 

◦ Ikke en begrænset ressource 
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 Der skal være plads nok 

 Rodematerialet skal have en nyhedsværdi 

 Placeringen af ressourcerne  
◦ påvirker valg af ”hovedveje” 

◦ påvirker valg / fravalg af gødeområde 

 

 Andre overvejelser 
◦ Skal ressourcerne fordeles mere spredt end i dag? 

◦ Ved store gruppestørrelser – skal stien være et rum 
– eller evt. inddelt i mindre rum vha. skillevægge? 
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Stråling 

Fordampning 

Konvektion  

Ledning   
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Giv grisen mulighed for at vælge forskellige temperaturzoner  
- Husk udetemperaturen og dermed staldtemperaturen varierer 
henover året, og derfor variere grisens klimakrav også 
 
Omgivelsernes påvirkning af varmetab: 
 Lufthastighed (ventilation, inventar, halm) 
 Overfladetemperatur (isolering) 
 Temperatur (ventilation, overdækning) 
 Ledningsevnen (materialetype, beton, halm) 
 Luftfugtighed 
 Adgang til overbrusning/sølebad 

Bruges ved temperatur over 15°C  
Mudder > vand > gødning 
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Når stien ikke fungere efter hensigten skyldes det 
generelt at indretning ikke tager højde for grisenes 
adfærd og /eller klimaforhold 

 

 Husk, placeringen af ressourcer påvirker  

 Stiens færdselsveje 

 Valg / fravalg af gødeområde 

 Sted hvor vi ser aggressioner 

 Husk at staldtemperaturen varierer henover året 

 Grisene behov for termoregulering variere 
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I økologiske slagtesvin produktion er svineri på det 
faste gulv i udearealet ofte et problem.  

 

 Kan vi med udgangspunkt i grisens adfærd indrette 
udearealet, så vi undgår svineri på det faste gulv og 
dermed reducere ammoniakfordampningen? 

 

 
Arealkrav: 

Udearealet 1,0 m2 /grise 

Heraf minimum 0,5 m2 fast gulv 

Marianne Bonde 


