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Nogle detaljer i kassestier er blevet videreudviklet for at forbedre arbejds- og stimiljø.
Der blev udviklet nogle nye løsninger, men de fleste del-elementer skal
videreudvikles for at kunne resultere i løsninger, der er klar til markedsføring.
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Sammendrag
Der er udviklet prototyper på nye sti-elementer til farestier med so i boks (kassestier). Dræn under
krybbe og i stiside kan indarbejdes i forbindelse med nybyggeri såvel som ved renovering. Det samme
gælder en ny boksbaglåge, som nu markedsføres, samt forskellige løsninger til halm”hæk”.
Adgangsforhold for driftsleder ind i stien, integreret afspærringslåge til opdeling af pattegrisehulen
samt opdelt foder-/vandkrybbe kunne ikke færdigudvikles til et tilfredsstillende niveau inden for dette
projekts tidsramme.
Danske kassestier er grundlæggende ens indrettet og betragtes som produktionssikre. Målet var at
forbedre nogle detaljer vedrørende indretningen, som kunne forbedre arbejdsmiljøet og gøre det
lettere at udføre rutineopgaver i farestierne. Endvidere var det et mål at forbedre hygiejnen på det
faste gulv i stier med delvist spaltegulv og gøre det muligt at tildele vand til soen i en opdelt krybbe.
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Baggrund
Farestier med so i boks er et kendt koncept i Danmark, og ofte betegnes disse stityper ”kassestier”.
Indretningen er grundlæggende den samme uanset hvilket bygge- og inventarfirma, der benyttes til at
bygge en stald. Stierne varierer med hensyn til størrelse, detailindretning og inventarløsninger, men
basis-udgaven af en ”kassesti” er en sti som i figur 1.

Figur 1. Typiske eksempler på danske farestier med so i boks. Sidevendt sti og ”retvendt” sti – begge med delvist spaltegulv.
Samt en sti med fuldspaltegulv med gummimåtte i pattegriseområdet.

Stitypen er i sin grundform velafprøvet og giver grundlag for en effektiv produktion. Der er sket
forbedringer af kassestien i løbet af de senere år: Eksempelvis er stien blevet længere og bredere og
pladsforholdene i fareboksen er forbedret for at følge med den stigende sostørrelse og en øget
kuldstørrelse. Langt størstedelen af stierne har delvist spaltegulv, dvs. at de forreste ca. 150 cm af
stien er med fast gulv, og den bageste del er med spaltegulv.
Projektet tog derfor udgangspunkt i stier med delvist spaltegulv, men størstedelen af de involverede
fokuspunkter havde samme relevans for stier med fuldspaltegulv.
Det vurderes dog, at der er behov for at videreudvikle nogle af delelementerne i stien for:
•

at forbedre arbejdsmiljøet og gøre det nemmere at gøre tingene rettidigt og rigtigt

•

i endnu højere grad at sikre god hygiejne samtidig med, at der er fast gulv under so og grise

•

at forbedre hygiejnen i krybben, hvor både foder og vand tildeles

Projektets formål var at videreudvikle og demonstrere farestier med so i boks, hvor der ikke ændres
på basisudformningen af boks og sti, men som kan medvirke til en bedre stiudformning og et bedre
arbejdsmiljø. Derfor var der fokus på detailændringer af delelementerne i stien – men ikke nyudvikling
af delelementerne.
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Materiale og metode
Projektet blev indledt med en workshop med deltagelse af cirka 20 driftsledere fra store
sobesætninger med et højt produktionsniveau samt to inventarfirmaer (Vissing Agro og Ikadan
Systems). Disse inventarfirmaer var udvalgt til at udføre de detailændringer, der skulle testes.
Workshoppens formål var at definere de del-elementer i farestier, der skulle ændres for at forbedre
arbejdsmiljø samtidig med en større sikkerhed for gode produktionsresultater og opfyldelse af krav om
rode- og beskæftigelsesmetoder. Workshoppen resulterede i et ”katalog” over indsatsområder i
udviklingsprojektet. De delelementer, der havde størst prioritet fra workshopdeltagerne, er anvist i
tabel 1 og blev inkluderet i projektet.
Tabel 1. Oversigt over de del-elementer i kassestien, der indgik i projektet.
1

Del-element, der skulle forbedres

Ønsket forbedring

Nemmere adgang for farestaldsmedarbejderen

Mindre ”knæløft”.

ind i stien.
2

Boksbaglåge, der ikke udgør en gene for

At undgå inventardele der ”rager ud” i stien, og samtidig

farestaldsmedarbejderen.

sikre, at soen ikke kan bakke ud af boksen i forbindelse
med justering af boksen.
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4
5

Rationelle tildelingsmetoder af rode-/

Forskellige materialer og metoder, som indebar mindst

beskæftigelsesmateriale til so og grise samt

muligt arbejde med tildeling, størst mulige tilgængelighed

redebygningsmateriale til so.

for soen og tydelig tilstedeværelse af materialet i stien.

Opdeling af pattegrisehulen i forbindelse med

At grisene kunne få adgang til hulen, samtidig med at en

splitmalkning/håndtering af grise.

del af grisene var spærret inde i hulen.

Særskilt vandforsyning i krybben.

Vand-/foderspild kunne mindskes. Dels for at sikre høj
vandoptagelse hos soen, dels for at mindske spild på
gulvet, da det giver dårlig hygiejne i stien.
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Udvikling af ny gulvtype som videreudvikling af

Mere dræn i stien, samtidig med at der er tale om fast

tidligere dræn-løsninger til stier med delvist

gulv under so og grise – og med gylleoverflade som ved

spaltegulv. (kilde: Erfaring nr. 0902),

delvist spaltegulv. Især med fokus på området under
soen.

De nævnte stielementer blev udviklet og testet løbende i to besætninger i ca. 20 stier over en samlet
periode på ca. 1 år. Nogle stielementer gennemgik derfor flere versioner i denne kombinerede
udviklings-/testfase.
De udviklede delelementer blev – for hver ny version af et givent element - systematisk vurderet i
samarbejde med deltagende besætningsejere og farestaldsmedarbejdere. Der blev kun foretaget
registreringer vedrørende stihygiejne relateret til ny gulvprofil. Hygiejnen blev vurderet på stiniveau
dagligt fra faringsdagen til fravænningsdagen. Der var følgende skala:
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0 = tørt
1 = vådt/tilsvinet
Denne registrering blev givet for hvert af områderne:
•

Under krybbe

•

Langs stisiden modsat pattegrisehule

De øvrige elementer blev vurderet ud fra, hvorledes medarbejderne opfattede ændringerne som
værende positive eller negative i forhold til de ønskede forbedringer nævnt i tabel 2, og hvorfor.

Resultater og diskussion
Lavt inventar ved personalets adgang ind i stien
Medarbejderne skal dagligt ind i stierne for at tilse søer og grise. Især i ugen omkring faring er der
behov for at komme ind i stien, men også i forhold til tømning af krybber, justering af tørfoderkasser
m.v. er der behov for at træde ind over stilåge/stivæg mellem stier. Det indebærer, at man skal træde
ind over en låge på over 50 cm, hvilket ikke er arbejdsmiljømæssigt optimalt.
Det er meget individuelt, hvilken inspektionsrutine man har, og derfor også ”hvor” i stien man træder
ind over inventaret mellem stierne. Reelt skulle ”lavere inventar” eller ”nemmere adgang” derfor være
placeret både i stilågen mod inspektionsgang og i stisiden mod nabosti.
I undersøgelsen blev kun inventar mod inspektionsgang ændret.
Stilågen skulle fortsat kunne åbnes i hele stibredden for at kunne få soen nemt ind i og ud af stien
(som tilfældet er i stier i dag). Dette var udgangspunktet for de ændringer, der blev foretaget.
Tre forskellige principper blev afprøvet: fjederbelastet låge, smalt lavt trin og bredt lavt trin.
Åbningsanordninger, som var fjederbelastet, kunne grisene allerede i 1. leveuge ”skubbe så meget til,
at de kunne komme ud på staldgangen. Hvis fjederbelastningen var stram nok til, at grisene ikke løb
ud, så var den så stram, at medarbejderne skulle udøve et for stort tryk på lågen for at betjene den.
Derfor var udfordringen ikke alene begrænset til et kompromis omkring inventarhøjde (så grisene ikke
hoppede ud) men også til åbningstrykket på den integrerede mandskabslåge.
Løsninger med ”svinglåger” (saloon-låger) og tilsvarende principper for adgang ”uden ben-løft” viste
sig således vanskelige at konstruere, så grisene blev inde i stien, samtidig med at der var nem adgang
(figur 2+3).
”Lavt trin” var derfor bedre at arbejde videre med i udviklingsarbejdet end fjederbelastede låger.
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Af de to testede løsninger med ”lavt trin” var det et ”lavt trin i hele stiens bredde”, der syntes mest
arbejdsvenligt for farestaldsmedarbejderen i det daglige (figur 4+5).

Figur 2. Eksempel på nem adgang til sti via en

Figur 3. Eksempel på nem adgang til sti via ”lavt, smalt trin”.

fjederbelastet svinglåge (”saloon-låge”).

Trinnet kunne forhøjes enten via en bagvedliggende ”overdel”
eller ved at have en ”øverste del”, der var fastmonteret til det
nederste trin via hængsler.

Figur 4. Eksempel på lavt trin ind i stien – position

Figur 5. Eksempel på lavt trin ind i stien – position

”oprejst”.

”klappet ned”.

Integrering af låger eller tilsvarende i baglågen betød – uanset valg af design – at baglågen blev
tungere på grund af beslag m.v.
Der blev derfor ikke udviklet en ny og bedre stilåge i projektet. Der er som konsekvens heraf ikke
markedsført nye typer stilåger til farestier.

Fareboksens baglåge
Baglåger i farebokse er forsynet med en ”justerings-pind”, der gør det muligt at justere boksen i
bredden. I takt med at anbefalinger til boksbredde er øget, så er denne justeringspind blevet længere
og rager derfor ud i stien og er til gene for farestaldsmedarbejderen. Når boksen justeres kan soen
bakke, hvilket kan gøre det sværere at lukke boksen.
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Der blev udviklet en boksbaglåge, som opfyldte de ønskede krav til forbedret funktion, og som ikke var
”i vejen” for farestaldsmedarbejderen ved passage frem og tilbage i stien. Løsningen markedsføres nu
af firmaet Vissing Agro. Sideløbende har Ikadan Systems udviklet en boksbaglåge, der justeres i
begge sider i færre trin, hvorved justeringsanordningerne ikke rager så langt ud som på klassiske
bokslåge-designs.

Figur 6. Nyudviklet boksbaglåge fra Vissing Agro, som ikke

Figur 7. Boksbaglåge fra Ikadan Systems, som justeres fra

rager ud i stien. Derved ydes bedre plads til medarbejderne i

begge stier.

stalden, når de passerer forbi på siden af boksen. Boksen
kan desuden justeres i bredden uden, at soen kan bakke ud.

Fordi projektet kun vedrørte udviklingsprocessen er der ikke kendskab til holdbarhed af de viste
løsninger.

Rationel tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale samt redebygningsmateriale
Der kan bruges forskellige beskæftigelses- og rodematerialer og materialer til redebygning. Der blev i
dette udviklingsprojekt fokuseret på rationel tildeling af halm på en simpel måde, da én daglig tildeling
af halm ofte resulterer i, at halmen skubbes uden for soens rækkevidde og derfor indebærer behov for
flere daglige tildelinger.
Flere tildelingsprincipper til halm blev etableret, dels over krybben med ”ombygget halmhæk” (figur 8),
dels ved ”halmgitter” på gulvet i stisiden (figur 9). Begge løsninger indebærer et ”halmlager”, som
reducerer antallet af ugentlige tildelinger. I stedet for flere gange dagligt kunne det reduceres til ca. 3
gange pr. uge. Det vil dog være individuelt, hvor meget halm søerne bruger, hvorfor daglig tildeling
kan være nødvendigt til nogle søer.
Halmgitteret på gulv gav pattegrisene direkte adgang til halm. Halmhæk over fareboks betingede, at
soens forbrug af halm også resulterede i, at grisene kunne få halm.
Halmhækken over boksen ydede den nemmeste adgang for soen, og ikke alle farebokstyper har
tilstrækkeligt åbent inventar til, at soen kan nå halmen i løsningen med halmgitter på gulv.
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Ved investering i halmhæk til montering over krybben, skal man være opmærksom på, om målene er
tilpasset fareboksen. Det vil sige, at man skal kunne løfte en boks-side af (i tilfælde af syg eller død
so) uden at skulle afmontere halmhækken først. Det er ikke en selvfølge, at halmhække til montering
på stivægge også passer til montage i farestier. Man skal endvidere sikre sig, at bagsiden af
halmhækken er lukket med en plade. Noget af halmen vil havne i krybben, hvilket er
uhensigtsmæssigt, da det så bliver fugtigt og blandes med eventuelle foderrester.

Figur 8. Halmhæk monteret direkte på fareboksen. Soen kan nemt få adgang til halmen, og med halmhækken kan den
manuelle tildeling reduceres til ca. 2-3 gange pr. uge i stedet for dagligt.

Figur 9. Halm-hæk i ellers uudnyttet hjørne af stien. I stien til højre har soen dog ikke så nem adgang til halmen, da der er en
lukket plade på boks-inventaret. Fremadrettet kan man forestille sig halmgitteret integreret i inventaret, så to søer deler samme
halm”hæk”.

Sideløbende med projektet har der været stigende fokus på udvikling af rode-/beskæftigelsesmetoder.
Derfor er der kommet nye markedsførte løsninger – og der er eksempler på mere hjemmelavede
løsninger, som for eksempel rio-net lagt over fareboksen.
Der findes derfor flere markedsførte løsninger som for eksempel klodser i kæder, reb-i-rør m.v., men
de blev ikke inkluderet i udviklingsprojektet. De kan især være attraktive til stier med fuldspaltegulv,
hvor nytteværdien af halm ofte er meget lav, og andre materialer foretrækkes. Der henvises til Notat
nr. 1338 fra VSP med hensyn til produktoversigt.
I regi af Den rullende Afprøvning pågår aktuelt test af andre materialer til redebygning (jutesække,
hampmåtter og bomuldsstykker), og det er derfor ikke inkluderet i denne Erfaring.
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Opdeling af pattegrisehulen
Der blev i projektet videreudviklet på den normalt kendte simple afspærringslåge, så den samtidig
kunne indstilles til at opdele hulen i to halvdele. Formålet var, at nogle grise kunne spærres fra i hulen,
samtidig med at resten af kuldet kunne vælge at få adgang til hulen eller die ved soen. Denne
opdeling kan være relevant i splitmalkningssituationen. Det er i løbet af og umiddelbart efter endt
faring, hvor grise, der har fået råmælk, kan lukkes ind i ”varmen”, mens grise, der endnu ikke har fået
råmælk, kan få bedre plads ved yveret.
Formålet med den specifikke udformning var, at man så kan nøjes med ét stykke inventar til såvel
almindelig afspærring af hele kuldet og dele af kuldet i forbindelse med splitmalkning. Pladen kan
desuden forsynes med hundehul. Hvis man blot ønsker afspærring af halvdelen af hulen, kan man i
stedet lave en særskilt plade til dette, men det er så et ekstra stykke inventar og dermed mere
arbejdskrævende både at flytte og vaske.
Det lykkedes ikke at udvikle en afspærringslåge til dette kombinerede formål, omend der fra Ikadans
side arbejdes videre med den i projektet testede prototype.
Alternativet til en opdeling af hulen er, at der sker en automatisk åbning af hulen, som ikke
nødvendiggør personalets indgriben. Der blev derfor testet en nyudviklet ”afspærrings-plade” med
automatisk opluk – forhandlet af et udenlandsk firma (MS Schippers). Denne fungerede fint til
afspærring af pattegrisehulen og kunne via en valgfri tidsindstilling selv åbne hulen igen uden manuel
indsats. Derved behøver man at komme tilbage til farestien og lukke grise ud af hulen. Prisen var dog
alt for høj til, at det er realistisk at have en afspærringsplade pr. sti. Det betyder, at man investerer i et
begrænset antal, som så skal flyttes mellem stier og ugehold. Timeren og det automatiske opluk
krævede strøm og skulle tilsluttes almindeligt stik, som så skulle være til rådighed over hulen.

Figur 10. Automatisk opluk af hule via en ”timer”, der aktiverer en magnetventil. Fra firmaet MS Schippers. Der skal tilsluttes
strøm til huleoplukket. Fordelen ved systemet er, at man kan lukke grisene inde, fx ved splitmalkning eller ved de første
fodringer af soen efter faring, og så ikke behøve komme tilbage rettidigt til at lukke grisene ud. Flytning er lige så nemt som en
traditionel afspærringslåge bortset fra vægten, og at den skal tilsluttes strøm.
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Der er tilsvarende låger under udvikling af andre firmaer, fx I-Tek (Frankrig) som har en låge, EasyTek, der dog endnu ikke er klar til markedsføring.

Opdeling af sokrybbe i vand- og foderområde
Fordi vand og foder tildeles i samme krybbe, bliver det blandet. Hvis ikke soen æder foderrationen, så
skal man bruge tid på tømning. Hvis soen ikke har ædelyst, så vil rent vand blandes med foderrester.
Formålet var at hindre soen i at lukke ”for meget” vand ud i foderkrybben. Endvidere at sikre, at soen
altid kan drikke vand, uden at eventuelle foderrester opblandes i vandet. Der har tidligere været dansk
producerede foderkrybber med særskilt vandkrybbe, hvor vandkrybben var sænket mod gulvet.
Opdeling af krybben i ”vandkrybbe” henholdsvis ”foderkrybbe” var ikke optimal og anses ikke for
færdigudviklet og ej heller med dokumenteret effekt for øget vandoptagelse for soen (figur 11). Soens
vand blev urent på grund af foderrester trods adskillelsen. Rengøring af såvel vandkrybben som
foderkrybben blev vanskeligere end i en traditionel krybbe, da pladsen i de to krybbedele var mindre.
Nogle udenlandske firmaer, fx I-Tek (Frankrig), har sideløbende markedsført krybber med opdeling,
men disse er ikke tilpasset danske stimål, og har samme problem med ”smalle krybber”, der er svære
at rengøre.
Endvidere kom der halmrester i vakuum-ventilen i vandkrybben, som derved i nogle tilfælde ikke
fungerede.

Figur 11. Krybbe opdelt i foder- og vandområde. Der var en ”timer” på vandtildelingen i fodrings-siden af krybben. Derved kan
vand fra næseventilen kun tildeles i forbindelse med udfordring. Der var konstant vandspejl via en vakuumventil i vandkrybben.
Fotoet til højre viser problemet med at få tømt krybben for halmrester, når krybben er så smal.

I Tyskland og Holland - og i enkelte danske besætninger - ses løsninger med vandkopper ved siden af
fodertruget. Dette vurderes dog at have ulemper i form af vandspild og risiko for klemning af grise, og
blev derfor fravalgt i nærværende projekt. Løsningen kan dog overvejes, hvis der er fuldspaltegulv.

Udvikling og test af ny gulvtype
Der blev etableret dræn i stisiden modsat pattegrisehulen og under krybben i to besætninger.
Funktionen af den nyudviklede gulvprofil var god, idet andelen af stier med dårlig hygiejne og fugtigt
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gulv blev reduceret væsentligt, jf. figur 12-15. En tidligere undersøgelse viste effekten af dræn i siden
– men som ikke kunne løse problemet med dræn under krybben [1].
Det udviklede drænelement under krybben blev testet både som det eneste dræn på det faste gulv og i kombination med dræn i stisiden. Undersøgelsen viste, at det var nødvendigt med dræn såvel
langs stisiden som under krybben for at opnå maksimal effekt. Den oprindelige hypotese var, at dræn
under krybben kunne være tilstrækkelig og således erstatte dræn langs stisiden, men dette var ikke
tilfældet. Ideelt set etableres drænet enten via præfabrikerede elementer eller som et kombinationsfuldspaltegulv, så der er fast gulv under so og grise men dræn foran, ved siden af og bag soen.
Alternativt kan det etableres som pladsstøbning ved stier med delvist spaltegulv.

Figur 12. Sti med dræn under krybben såvel som i stisiden anbefales til farestier med delvist spaltegulv. Derved holdes gulvet
tørt - med god velfærd og minimal ammoniakfordampning. Til venstre en typisk situation med fugt i stiside og under krybbe i en
almindelig faresti uden dræn. Til højre et billede af sti med drænelement langs stisiden og nedstøbt drænrør under krybbe.

De følgende figurer viser effekten af dræn under krybben henholdsvis samtidig dræn under såvel
krybbe som langs stisiden. Der var 215 gentagelser (diegivningsperiode fra faring til fravænning pr. sti)
i kontrolstierne uden dræn. Der var 143 gentagelser i gruppen med dræn under krybben og 63
gentagelser i gruppen med dræn både under krybbe og i stiside.
Opgørelsen er lavet som en gennemsnitskarakter mellem 0 = tørt og 1 = vådt/tilsvinet.
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Figur 13. Dræn såvel under krybben som langs stisiden sikrer en god stihygiejne på gulvet.

Hygiejne ved stiside
0 = tørt 1 = vådt

1

karakter

0,8
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0,4

dræn, krybbe

0,2

dræn, krybbe+stiside

0
0 til 7

8 til 15

15-

dage fra faring
Figur 14. Det fremgår tydeligt, at dræn såvel langs stiside som under krybbe kan reducere perioden med dårlig hygiejne - og
mindske omfanget - i stier med delvist spaltegulv. Endvidere, at selvom der kun var dræn under krybben – ikke langs stisiden –
så havde det alligevel en klart positiv effekt.

11

Hygiejne under krybbe
0 = tørt 1 = vådt

1

karakter

0,8
0,6

kontrol

0,4

dræn,krybbe

0,2

dræn,krybbe+stiside

0
0 til 7

8 til 15

15-

dage fra faring
Figur 15. Omfanget af svineri under krybben – dvs. primært foderrester – mindskes med dræn under krybben, men dræn langs
stisiden er medvirkende til at forbedre hygiejnen under krybben. Derfor er det en fordel med dræn begge steder.

Det anbefales som minimum at etablere dræn i stisiden. Hvis man skal vælge mellem dræn langs
siden og dræn under krybben, er det dræn langs siden, der indebærer den største enkelt-effekt. Dette
baseres på nærværende samt en tidligere undersøgelse af dræn langs siden (Erfaring 0902).

Konklusion
Projektet frembragte prototyper på nye og efterspurgte inventarforbedringer, men de fleste delelementer skal videreudvikles for at kunne resultere i løsninger, der reelt er klar til markedsføring.
Der blev udviklet en ny boksbaglåge, som nu markedsføres, og som giver bedre passage for
medarbejderne forbi boksen. Endvidere kan dræn under krybbe og i stiside forbedre hygiejnen i
stierne og kan etableres i alle stalde, hvilket også gælder halmgitre/-hække, som reducerede
arbejdsforbruget til tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale samt redebygningsmateriale.
Adgangsforhold for farestaldsmedarbejder ind i stien blev ikke udviklet til et tilfredsstillende niveau, og
det samme gjaldt opdeling af krybben og 3-i-1-inventarstykke til opdeling og afspærring af hulen.
Begge dele har potentiale til at forbedre henholdsvis arbejdsmiljøet og sikkerheden for, at alle grise i
stien har adgang til pattegrisehulen uanset splitmalkningsstrategi.
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Appendiks
Nogle eksempler på synliggørelsen af projektet i projektperioden:

LD-skilt placeret på central indgang til staldanlæg

LD-skilt placeret uden for forsøgssektion inde i stald.

LD-skilt placeret på central indgang til staldanlæg

LD-skilt placeret på central indgang til staldanlæg
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Tlf.: 33 39 40 00
Fax: 33 11 25 45
vsp-info@lf.dk
en del af

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.
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