HELE HALER
I INDIKATORSTIER
LÆG EN STRATEGI

INSPIRATION TIL TILTAG VED HALEBID

Opmærksomhed, tilsyn og en tidlig indsats er nøgleparametre for at lykkes med hele haler. Læg en
strategi for, hvordan der skal føres tilsyn i stier, hvor
grisene har hele haler.

• Én eller flere daglige tildelinger af halm, hø
eller wrap på gulvet eller i en hæk
• Sisalreb hængt op midt i stien – uden knuder,
så grisene kan tygge materialet i stykker
• Papirsæk – evt. fyldt med halm
• Jutesæk – tildelt på gulvet eller fastgjort til en kæde
• Dagligt skift mellem mindre foranderlige materialer

Strategien skal indeholde følgende punkter:

1 DAGLIGT TILSYN
• Gør det til en rutine at se efter grise med hængende haler
eller halebid i mild grad ved det daglige tilsyn
• Ved hængende haler: gå ind i stien og tjek halen for skader
• Markér stier og grise med halebid, så andre medarbejdere
kan se dem

2 HÆNGENDE HALER OG HALER MED SÅR – HVAD SÅ?
• Giv straks grisene materialer, der fjerner deres opmærksomhed
fra halerne
• Sørg altid for at have forskellige materialer klar til brug

Hængende haler på flere grise og mindre sår på halerne er tegn på
et begyndende halebidsudbrud.

3 OPFØLGNING PÅ HALEBIDTE GRISE
• Før tilsyn senere samme dag
• Er der ikke begyndende sårskorpedannelse efter tre til fire
timer, skal du iværksætte yderligere tiltag
• Prøv at finde bideren, og flyt den til en anden sti
• Flyt evt. halebidte grise i sygesti

4 TRANSPORTEGNETHED
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Læs mere om transportegnethed af
halebidte grise i SEGES Svineproduktions
faktaark.

Eksempel på sår under opheling og et friskt sår. Yderligere tiltag
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Uddybende beskrivelse af de enkelte punkter i strategien
kan findes på svineproduktion.dk
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