
En rodekasse giver et interessant udeareal og har til formål at give grisene mulighed for at udføre 
rodeadfærd - som grise er stærkt motiverede for. Erfaringerne på dette faktaark stammer fra 2 
besætninger, der hver har bygget rodekasser på udearealerne til deres  
slagtegrise. Besætningerne har begge storstier med tilhørende stort udeareal.

Udformning af rodekassen 
Overdækning: Det er en god idé at rodekassen er overdækket, så man undgår vådt 
rodemateriale. Tag højde for den samlede procentvise overdækning af udearealet ved 
etablering af en rodekasse. Se evt.: http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugs-
bedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
 
Afgrænsning: Området bør være afgrænset så rodematerialet holdes inde i kassen 
bl.a. af hensyn til gyllesystemet. I de to besætninger var rodekasserne afgrænset af 
vægge. 
 
Adgang: Det er en god ide med direkte adgang til rodekassen udefra og mulighed for at køre 
ind med minilæsser. Det letter både rengøring og tildeling af rodemateriale. Det er samtidig en 
fordel hvis rodekassen kan lukkes helt af. To indgange til rodekassen gør det nemmere for grisene 
at komme ind og ud.
 
Størrelse af rodekassen: Størrelsen af rodekassen skal tilpasses antallet af grise i stien. I 
de to afprøvningsbesætninger har rodekassens areal været ca. 0,15 m2 pr. gris. Hvis rode-
kassen bliver en begrænset ressource kan det give uro mellem grisene. 

 

Rodekasser til slagtegrise

I dette faktaark kan du læse om rodekasser til slagtegrise – et overdækket  
område med rodemateriale i udearealet.

Areal af rodekasse: 54 m2. 

Areal af rodekasse: 32 m2.
”En rodekasse på udearealet 
ser godt ud og grisene har 
tydeligvis fornøjelse af det”



Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet pECOSYSTEM som har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet

Hvilket rodemateriale?
Der kan bruges mange forskellige former for rodemateriale i rodekasserne. De to besæt-
ninger har brugt hhv. pileflis, ensilage, halm og lyngflis, men grene, jord eller lignende kan 
også være en mulighed. Rodemateriale der er manipulerbart og fx indeholder spiselige 
dele er bedst til at holde grisenes interesse.

Øget arbejdsforbrug 
Rengøring og udskiftning af rodemateriale skal tænkes ind i den daglige arbejdsrutine. 
Det afhænger af grisenes svineri i rodekassen hvor ofte materialet skal udskiftes og kan  
variere fra hold til hold. Evt. kan man strække udskiftningen ved løbende at fjerne tilsvinet 
rodemateriale og supplere med en mindre mængde nyt materiale. Man skal påregne  
udskiftning 1-2 gange hver 14. dag.

Populært blandt grisene
Grisene brugte rodekasserne på alle årstider og i gennemsnit opholdt ca. 15% af grisene 
sig i rodekasserne på samme tid. I løbet af en dag kom 64-99% af grisene i rodekassen, så 
en rodekasse er populær blandt grisene. Grisene brugte rodekassen til både rode- og hvi-
leadfærd. Det sidste specielt om sommeren (i gennemsnit lå 70% af grisene ned i kassen, 
mens 30% var aktive) hvorimod grisene om vinteren hovedsageligt brugte rodekassen til 
rodeadfærd. Der var tendens til at grisene gødede i hjørnerne af rodekassen.

Læs rapport om rodekasser og andre tiltag på udearealet på www.udviklingscenter.com

”Det kræver ekstra tid – 
men tiden er givet godt ud”


