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Hygien
Forskning har visat att grisar behöver ungefär 500 gram halm/gris och dag för 
att få fullt utlopp för sitt undersökande beteende. I praktiken får grisarna mycket 
mindre än så, trots att vi vet att mer halm ger mer möjligheter att utföra naturligt 
beteende samt minskar förekomsten av svansskador. Anledningen är ofta att mer 
halm skulle riskera box och grishygien och ge problem i utgödslingen. Våra försök 
visar att det kanske inte behöver vara så.  

Vad gjorde Vi
Vi frågade 60 producenter om hal-
manvändnig och svansbitning i te-
lefonenkäter. Dessa resultat kom-
pletterades med praktiska försök i 
tre tillväxt- och fyra storgrisbesätt-
ningar. Syftet med studierna var att 
undersöka hur svenska produenter 
använder halm och hur halm påver-
kar grisarnas beteende och före-
komsten av svansbitning.

Hur gjorde Vi?
I enkäten ställde vi bland annat frågor om hur mycket  och 
hur ofta grisarna fick halm och hur ofta man hade problem i 
utgödslingen. I de praktiska försöken delades en avdelning 
i varje besättning i två lika stora delar. Avdelningarna sköt-
tes som vanligt med skillnaden att halften av boxarna dub-
belt så mycket halm än normalt. En normalgiva var ungefär 
en ica-kasse i en storgrisbox (ca 10 grisar) och hälften så 
mycket i en tillväxtbox. Producenterna skötte den dagliga 
skötseln och noterade om det krävdes extra rengöring. Var-
annan vecka registrerade vi boxarnas och grisarnas hygien.

24 % av producenterna i vår enkät uppgav att de hade velat öka halmgivan 
om det inte vore för att det medförit vissa hinder..
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Denna  broschyr är framtagen meD  meDel från DjurskyDDet kronoberg

Mer HalM skulle göra det 
sMutsigt i boxarna!

Mer HalM skulle blockera ut-
gödslingen!

Mer HalM skulle blockera 
spalten!

Mer HalM skulle innebära för 
Mycket arbete!

enligt Våra studier gjorde 
Mer HalM Varken grisarna el-

ler boxarna Mer sMutsiga.

enligt Våra studier är inte ut-
gödslingsprobleM så Vanliga; 48 
% aV tillVäxtgris producenterna 

ocH 18 % storgrisproducenterna 
Har Haft HalMrelaterade utgöds-

lingsprobleM någon gång. 

enligt Våra studier gjorde 
Mer HalM inte att spal-
ten bleV Mer igentäppt

enligt Våra studier kräVde 
inte Mer HalM Mer Manuell 

rengöring

Våra viktigaste resultat


