Halebiting A BC
Halebiting i én binge.

JA

Ta ut skadede dyr og plasser i sykebinge.
Hvis du identifiserer den som biter,
flytt dette dyret også. Ha en plan for dyr
som blir tatt ut av gruppen, og unngå
for mye blanding av dyr.

NEI

Ta ut de minste grisene i bingen og sett
i egen binge. Med stor variasjon i størrelse
i én binge øker sannsynligheten for
halebiting. Det er viktig å unngå for mye
omgruppering i innsettet.

NEI

Reduser antall dyr i bingen.

JA

Har grisene i bingen jevn størrelse?

JA

Er det tilstrekkelig plass til at alle dyr
kan ligge på tett underlag?

Tegn på at halebiting kan skje:
Urolige dyr med større interesse for hverandre, møkkete
binger, hengende haler - bruk nok tid til å observere
dyrene under daglige inspeksjonsrunder.

JA

Ta ut skadede dyr og plasser i sykebinge.
Hvis du identifiserer den som biter,
flytt dette dyret også. Ha en plan for dyr
som blir tatt ut av gruppen og unngå for
mye blanding av dyr.

JA

Ta kontakt med din veterinær for
å finne ut hvilke sykdommer som kan
være et problem hos deg.
Her kan også registreringer fra
slakteriet være til hjelp.

NEI

Kontroller ventilasjonsanlegget.
Innstillingene kan variere med sesong og
det er viktig å unngå store
temperatursvingninger i rommet.
Utsettes bingene for direkte sollys kan
solskjerming på vinduene bidra til
å holde temperaturen stabil.
Trekk gir også ujevn temperatur.
Unngå trekk fra dører, vinduer, tak og
feiljustert ventilasjonsanlegg.

NEI

Kontroller ventilasjonsanlegget ditt.
Kontakt leverandør for måling av
ammoniakk og karbondioksid.
Flere av dagens ventilasjonsanlegg
har mulighet til å måle dette.

JA

Halebiting i flere binger i samme fjøs.
Er det tilstrekkelig med eteplasser?
Se anbefalinger.

NEI

Sett inn ekstra fôrautomat eller reduser
antall dyr i bingen.
Se også til at all gris får mat og at ingen
stenges vekk fra fôringsplassen.

JA

Er det god nok kapasitet på
drikkeniplene? Se anbefalinger.
Fungerer alle drikkeniplene?

Har du utfordringer med sykdom
i din besetning?

NEI

Sett inn ekstra drikkenippel,
kontroller kapasiteten på
drikkenippelen med litermål.

JA

Er all grisen frisk og funksjonell?

JA

NEI

Se på dyrene i bingen. Har noen av
dyrene unormal atferd eller
kroppsholdning, kan det være tegn på
sykdom. Syk gris skal plasseres i sykebinge.
Lag en behandlingsplan for dyret.

NEI

Er temperaturen i fjøset riktig med
tanke på grisens alder?
Temperaturen bør måles i samme
høyde som grisen er.
JA

JA

Brukes kun sagspon/sagflis som
strø og rotemateriale?

Gi egnet rotemateriale. Sagspon/sagflis
alene er ikke tilstrekkelig som rote- og
aktivitetsmateriale og
skal gis sammen med materiale som
kan spises og manipuleres*.

JA

NEI

Kan rotematerialet undersøkes,
rotes i, manipuleres*,
flyttes rundt og spises?

Er nivåene av karbondioksid og
ammoniakk i fjøset innenfor de
grensene som er anbefalt i Norge?

JA

NEI

Vurder å bytte rotemateriale.
Optimalt rotemateriale er høy, halm
og ensilasje gitt løst i bingen. Få andre
materialer oppfyller kravene til både
aktivitets- og rotemateriale.
Det skal til enhver tid være strø og
rotemateriale i bingen.

Fôres det til samme tider hver dag?

NEI

Grisen har daglige rutiner
som ofte er satt i forhold til
fôringstidspunkt. Å fôre til samme tid
gir forutsigbarhet for grisen.
Å fôre flere ganger daglig er gunstig
for å sikre at all gris får mat og
at det blir mindre konkurranse.

JA

JA

Fôres det to ganger eller mer daglig?
Varierer du bruken av
type rotemateriale?

NEI

Rullering av type aktivitets- og
rotemateriale kan fungere godt da
det skaper interesse for å undersøke
nye elementer tilført bingen.

NEI

JA

JA

Kontroller sammen med fôringsrådgiver
at fôrkurver og fôrtype samsvarer med
behovet til grisen i innsettet.
Kontroller at fôringsanlegget gir det
fôret det skal. Dersom fôrautomat
benyttes, kontroller at den fungerer
slik den skal og er riktig stilt inn.
Fôrautomater kan lett tette seg,
særlig hvis det er fuktig innemiljø.

NEI

Ta kontakt med rådgiver hos din
fôrleverandør for et besøk. Kontroller
også fôret for mykotoksiner.

NEI

Ta vannprøver fra de ulike vannkildene
og send inn til et analyselaboratorium.

NEI

Alle dyr skal ha daglig tilsyn og dyr som
er nyfødte, syke, skadet eller opptrer
unormalt skal ha tilsyn flere ganger daglig.
Ved hyppigere tilsyn kan situasjoner
oppdages på tidlig tidspunkt. Det er viktig
å se til hver enkelt gris og at hver enkelt
gris håndteres rolig og med forutsigbarhet.

JA

Tildeles grovfôr eller annet
fiberrikt materiale?

NEI

JA

Er det trekk i bingen?
Fra tak, dører, vinduer?

Tildel fiberrikt materiale. Det stimulerer
til god tarmhelse, bedre fôropptak,
og kan forebygge magesår.
Fiberrikt materiale «fyller opp» magen,
er tyngre å fordøye enn kraftfôr og
oppholder seg lenger i tarmsystemet.
Dette gir en økt metthetsfølelse.

Gjør tiltak for å stoppe trekk i bingen som
forårsaker ubehag for grisene. Kontroller
ventilasjonsanlegg, dører, vinduer.

JA

Virker grisen sulten?

NEI

Tar du regelmessige prøver av fôret og
kontrollerer fôrkvalitet?
JA

NEI

Er bingen direkte utsatt for sollys?

Gjør tiltak for å hindre at gris blir utsatt
for sollys gjennom vinduer,
da dette kan forårsake varmestress.

JA

JA

NEI

Har du kontrollert andre faktorer
knyttet til ditt driftssystem?

JA

Er vannkvaliteten god?

NEI

*Materiale som grisen kan flytte på, og endre utseendet eller strukturen på.

Ser du til dyrene mer enn
én gang om dagen?

JA

NB
Kontakt helsetjenesten ved ditt slakteri. Ta en tur på kurs, fagseminar eller bli med i en
studiering. Møt nye og gamle ansikt i svinenæringen som du kan utveksle erfaringer med.

Produsert i samarbeid med prosjekt 282031 «Mot en norsk svineproduskjon uten halebiting». Finansiert av Forskningsrådet. Partnere i prosjektet: Norsvin R&D, Helsetjenesten for svin - Animalia, NMBU- Veterinærhøgskolen og Felleskjøpet Fôrutvikling.

Denne oversikten er kun forslag til tiltak som kan forebygge og avgrense halebiting. Listen er ikke fullstendig
og det finnes ulike måter å løse slike utfordringer på.

