Test- og erfaringsresultater –
Udstyr til fravænningsgrise på friland I & II 2016 til 2018
Støttet af Fonden for Økologisk Landbrug
Udarbejdet af Lene Thomsen, Udviklingscenter for Husdyr på Friland

I denne projektopgørelse præsenteres resultater fra to test-besætninger, som har afprøvet prototyper af
fire fravænningshytte og to foderstation fra sommeren 2016 til og med sommeren 2018.
Både hytter og foderstationen er produceret af PC Maskiner i samarbejde med Udviklingscenter for Husdyr
på Friland, to økologiske griseproducenter og en adfærdsforsker fra Århus Universitet, Foulum.
De centrale funktionskrav for både hytte og foderstation er et godt arbejdsmiljø og resurseeffektivitet; arbejdskraft, foderforbrug/tilvækst i foldbaserede udendørs systemer. For hytten er der desuden skærpet
fokus på, om den kan tilbyde tilstrækkelig mulighed for termoregulering såvel sommer som vinter.
Der er samlet data vedr.:
- Klimaet i hytten (s. 2-4),
- Foderstationen (s. 5),
- Produktionsresultater (s. 6),
- Dyrenes adfærd (s. 7-8)
- Ændringer i design (s. 9),
- Test-landmændenes erfaringer (s. 10).
- Diskussion af afprøvningens resultater (s. 11).

UDSTYRET
Fakta om det afprøvede udstyr – detaljerede informationer findes på www.udviklingscenter.com

Fravænningshytte u. bund til grise fra 13- 50 kg
Grundareal 14,5 m2
Kapacitet 50 grise til 30 kg ≈ 42 grise til 50 kg
Fleksibel trænings-/ fangfold, 12 fag af 5 m

Foderstation til økologiske fravænningsgrise
18 ædepladser, 9 på hver side
Kapacitet 100 grise fra 7- 45 kg
Magasinkapacitet: ca. 700 kg foder
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KLIMA
For at undersøge om test-hytten kan fungere som et attraktivt skygge-tilbud om sommeren og et acceptabelt leje og hvileområde om vinteren, er en del af dataindsamlingen koncentreret om klimaet i hytten. I
afsnittet bruges udtrykket udetemperatur, hvilket dækker over temperaturer målt i skygge under beplantning på de pågældende test-ejendomme.
Figur 1 viser at temperaturen i test-hytten og udetemperaturen følger hinanden gennem hele døgnet.
I test-besætningerne bliver der i forvejen brugt andre hytter til fravænningsgrisene, det er derfor nærliggende, at lave en sammenligning af klimaet i disse hytter; alm. drægtigheds-rundbuehytte og en CN Agro
grisehytte (med efterisoleret tag). Over døgnet ligger temperaturen i CN Agro grisehytten ca. 2 °C over
temperaturen i test-hytten og 5 °C over udetemperaturen. Temperaturen i test-hytten ligger kun 3 °C over
udetemperaturen, og er dermed den køligste af de to hytter. Test-hytten har et mindre rumfang end CN
Agro grisehytten, og test-hytten burde derfor være mere påvirkelig af solopvarmning. At målingerne viser,
at test-hytten er køligere end CN Agro grisehytten kan sandsynligvis forklares med isoleringsgraden, da CN
Agro grisehytten kun har isolering i taget hvor test-hytten er isoleret via 50 mm luft indkapslet i celleplastpanelerne.
Temperaturmålingerne viser, at test-hytten også er køligere end rundbuehytten. I rundbuehytten ligger den
gennemsnitlige hyttetemperatur i juni og juli 2016 nemlig 7 °C over udetemperaturen. Her er det sandsynligvis ikke rumfanget, der er årsag til temperaturforskellen, men bedre luftgennemstrømning. Rundbuehytten har kun én ventilationsåbning hvor test-hytten har seks.

Figur 1. Sammenligning af den gennemsnitlige hytte- og udetemperatur i sommerperioden.

Test-hytten har en klimamæssig
fordel om sommeren, men om
vinteren er der ingen forskel
mellem test-hytten og CN Agro
grisehytten (der er ingen vintermålinger fra rundbuehytten). Se
figur 2. Kurverne for begge hytter følger hinanden, de ligger
begge ca. 2 °C over udetemperaturen og den gennemsnitlige
Figur 2. Sammenligning af den gennemsnitlige hytte- og udetemperatur i vinterperioden.
hyttetemperatur når ikke op over 6 °C.
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SPIDSBELASTNING AF TEST-HYTTER
Ser man isoleret på den varmeste dag,
kommer den gennemsnitlige hyttetemperatur, mellem kl. 12:00 og
18:00, op på 28,6 °C. Se figur 3. Det er
4,7 °C varmere end udetemperaturen
og understreger hvor vigtigt det er, at
sørge for skygge i folden, da hytten
ikke opfylder dette behov. Den øvre
kritiske temperatur for fravænningsgrise i vægtintervallet 15-45 kg er ca.
28 °C og den optimale rumtemperatur
mellem 18 °C og 24 °C.
Figur 3. Det varmeste sommerdøgn / det koldeste vinterdøgn.

I den koldeste periode af vinterdøgnet, er udetemperaturen målt til -9,4 °C. Se figur 3. I samme tidsrum var
temperaturen i hytten nede på -6,1 °C. Den nedre kritiske temperatur for en gris på 34 kg, når den er halvt
indlejret i tør dybstrøelse, er -10 °C. I test-hytterne var der ikke tale om dybstrøelse, grisene var i vægtintervallet fra 13-34 kg og klimaet i en hytte på friland kan ikke sidestilles med et indendørs staldmiljø hvor
den nedre kritiske temperatur stammer fra. Når hyttetemperaturen på kolde dage kommer under frysepunktet, er det mængden og kvaliteten af strøelse (tørt) der er den vigtigste parameter for, om grisene kan
holde varmen.

VENTILATION
Test-hytterne har på bagsiden fire ventilationsåbninger á 0,3 m2 samt en i hver gavl, ligeledes á 0,3 m2. Den
ene halvdel af hyttens forside kan åbnes helt op, og består af to dele. Den øverste del kan, når den er slået
ned, give ekstra læ ved blæst og sne, og når den er klappet op fungere som skyggefuld overdækning og give
ekstra ventilation. Der er forskel på ventilationsåbningernes placering på bagsiden af to
af prototyperne. På den ene hytte er de
jævnt fordelt (forreste hytte på foto 1). På
den anden hytte er åbningerne centreret
(hytte i baggrunden af foto 1). Baggrunden
for de to designs er at undersøge hvilken
placering, der giver den bedste ventilation.
Der er arbejdet ud fra den tese, at en central
samlet placering af åbningerne hurtigt vil
øge luftskiftet i hytten, men med risiko for at
skabe træk.
Foto 1. Forskellig placering af ventilationsåbninger; forrest hytte med jævn
fordeling samt tre automatisk åbninger, bagerst hytte med central placering.
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En mere jævn fordeling af åbningerne vil give et mere stabilt luftskifte med mindre træk. Sammenligning af
temperaturmålingerne fra de to hytter har ikke vist, nogen forskel på temperaturen inde i hytterne, og der
er derfor ikke belæg for at anbefale den ene placering af ventilationsåbningerne frem for den anden. Dog
er træk-problematikken ikke undersøgt nærmere, men tesen er fortsat, at en jævn fordeling af åbningerne
vil være at foretrække.
For at gøre brugen af ventilationsåbningerne uafhængig af bemanding, arbejdstid og rutiner, er fire ventilationsåbninger gjort automatiske ved hjælp af hydrauliske-drivhusåbnere. Af figur 4 er det muligt at se et
knæk på temperaturkurven når varmen får gassen i de hydrauliske cylindere til at udvide sig og tvinger ventilationsåbningerne op. På foto 1 ses de automatiserede åbninger (de tre indadvendte åbninger på hytten i
front). Det grå felt på grafen indikerer tidsrummet hvor ventilationen er åben. Gennemsnitligt er der i dette
tidsrum 1,5 °C køligere i hytten med automatisk åbning sammenlignet med hytten uden automatisk åbning.
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Figur 4. Sammenligning mellem temperatur i test-hytter med og uden automatisk åbning af ventilation.
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FODERSTATION
Den første prototype af foderstationen er udviklet i
2014 i projektet Miljøsikker produktion af ungsvin på
græs. Se foto 2. Resultater med minimalt foderspild og
et stabilt foderoptag var så gode, at der i 2016 blev
produceret endnu en prototype. Se foto 4. Der er ændret på designet, kapaciteten er øget og der er indsat
foderkasser fra Domino. Hos en af test-landmændene
er der efter en kort periode, med den foderstation der
er udviklet i projektet, bestilt flere foderstationer med
en større skakt til påfyldning, det gør påfyldning med
Foto 2. Prototype fra 2014.
traktor og frontskovl lettere. Se foto 3.

Foto 3. Prototype med stor påfyldningsskakt.

Foto 4. Prototype fra 2016.

I afprøvningsperioden (ca. 42 dage pr hold) er foderstationen i gennemsnit fyldt 8 gange pr. hold med gennemsnitligt 6 dage mellem hver påfyldning.
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PRODUKTIONSRESULTATER
Succes med grise på friland afhænger i nogen grad af vejrliget, det er derfor interessant, at se produktionsresultaterne isoleret pr. sæson.
Tabel 1 indeholder et udsnit af de produktionsresultater der blev opnået i test-besætningerne. I besætning
A dækker data over ca. tre hold i hver sæson, og i besætning B ca. et hold pr. sæson. Der er, som det fremgår af tabel 1 nogen variation mellem de to besætninger hvorfor resultaterne fra begge besætninger er vist.
Tabel 1. Produktionsresultater og nøgletal. Tallene viser besætning A / besætning B.

Sæson

Gns. dage pr.
Prod. dyr
fold

Tilvækst,
kg pr. dg

FE pr. kg
tilvækst

Døde, %

Strøelse, Pasning,
kg pr gris min. pr. gris

Sommer

48 / 38

305 / 186

0,56 / 0,49

1,78 / 2,32

0,3 / 3,4

3/1

11 / 7

Efterår

42 / 38

295 / 98

0,53 / 0,51

2,01 / 2,17

2 / 2,5

5 / 10

7/5

Vinter

47 / 38

279 / 101

0,49 / 0,58

2,05 / 1,66

4,9 / 1,5

8/7

24 / 4

Forår

48 / 38

184 / 94

0,45 / 0,41

2,09 / 2,52

5/4

5/5

17 / 5

Gns. pr år

46 / 38

1063* / 479*

0,51 / 0,50

1,98 / 2,17

3,1 / 2,9

5/6

15 / 5

0,52

2,20

2,8

GBN**

10

*I alt produceret i afprøvningsperioden
**Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - 2017/2018

Ud fra produktionsresultaterne ser det ud til, at det er foråret der er mest kritisk for produktionen. Begge
besætninger har den laveste tilvækst, det højeste foderforbrug samt flest pct. døde i forårsmånederne. I
efterårs- og vinterperioden er der samlet set brugt mest strøelse, og i besætning A er der også brugt væsentligt mere tid på pasning af dyrene. Arbejdsbyrden se ud til at være mere jævnt fordelt over året i besætning B.
Sammenlignes ovenstående produktionsresultater fra det foldbaserede fravænningssystem, med de resultater der ligger til grund for den beregnede notering for økologiske smågrise, ligger de udvalgte nøgletal
ikke langt fra hinanden. Det ser dermed ud til, at det godt kan lade sig gøre, at holde fravænningsgrise på
marken året rundt og opnå resultater som ved indendørsopstaldning.
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ADFÆRD
Under besøg i besætningerne er der foretaget registreringer af, hvad grisene foretager
sig, når de opholder sig uden for hytten.
Grisene bruger hele folden, men samlede
sig i mere koncentrerede områder i større
eller mindre grupper, hvor de enten græsser, roder, udviser social adfærd (leg
/aggression) eller besøger foderstationen.
I sommermånederne er der flest dyr at se,
ikke mange grise opholder sig inde i hytterne Foto 5. Grise der søger skygge omkring hytten, hyppig brug bevirker slid af
græsdække.
og der er registreret et højt antal grise
omkring hytten. Som foto 5 viser, er en væsentlig årsag, at grisene søger skygge. Man må derfor formode,
at grisenes foretrukne sted at søge skygge ikke er inde i hytterne.
Rodeadfærd er, i begge besætninger, mest udbredt i efterårsmånederne. I vinterperioden er der ikke overraskende registreret flest grise inde i hytten. Grisenes lejeadfærd er undersøgt ved hjælp af tre vildtkameraer der tog billeder i de koldeste timer af døgnet fra kl. 00:00 til kl. 04:00. Ud fra billedmateriale fra begge
besætninger, i de fire koldeste døgn, kan det observeres, at grisene klumper sig sammen i hytterne eller
helt fravælger at bruge begge hytter for at ligge tættere sammen i én hytte.

FOLDENES TILSTAND
I figur 6 ses hvordan foldenes beskaffenhed varierer i forhold til årstiderne.
Det er ingen overraskelse, at der om
sommeren ikke er problemer med at
holde et betydeligt græsdække i foldene. Jorden er oftest tør og hård i overfladen, så grisene har svært ved at få
trynen i jorden, og der er gode betingelser for genvækst, der hvor græsset
slides mest.
I efterårs- og vinterperioden kan grisene let få trynen i den våde jord hvilket
figur 6 også afspejler. Vintermånederne
giver ikke kun udfordringer med oprodede folde, op mod 20 pct. af underlaget består af mudder. Mudderet kommer hovedsageligt der hvor der er trafik - omkring foderstation, vand og hytter. Figur 5. Foldenes tilstand inddelt efter sæson.
Det er problematisk for grise og personale. Se foto 6 og 7.
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Foto 6. Foderstation i vinterperioden på mudret underlag.

Foto 7. Opkørt område i folden.

HYGIEJNE
Grisene har, med hjælp fra test-landmændene
stort set holdt hytterne rene, men om vinteren
har der dog været snavsede hjørner, se foto 8.
Grise gider ikke ud en kold vinternat og laver et
gødeområde i et ubrugt hjørne af hytten.

Foto 8. Hytte med gødeområde.

Sammenholdt med foldens tilstand er det i vinterperioden, der kan forventes problemer med at holde foderkrybberne i foderstationen rene og tørre, men det er der ingen problemer med hos de to testlandmænd, der henholdsvis bruger melfoder og pelleteret foder. Se foto 9. Rengøring begrænser sig til en
ugentlig kontrol for at fjerne evt. kager af fugtigt foder i automaternes åbning. Hvad magasinet angår, oplever test-landmændene ingen problemer med fugt/kondens dannelse, fodret holdes friskt og tørt.

Foto 9. Mudder i og omkring foderstation, men tørt og rent foder
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ÆNDRINGER AF DESIGN OG FUNKTION
Fra den første prototype af fravænningshytten der blev lavet i 2016, er der ændret på designet af
indgangsåbningen, hvor der før var problemer med et stort halmspild om vinterern. At ændringen har
afhjulpet problemet ses tydeligt af foto 10 og foto 11.

Foto 10. Prototype uden halmbræt

Foto 11. Ny model med 30 cm halmbræt

Andre væsentlige ændringer er mulighed for montering af vinterstrimler, en vinter-klap i indgangsåbningen
som kan slås op for at mindske træk (foto 12) samt fire ekstra ventilationsåbninger på bagsiden af hytten
(foto 13). På test-landmændenes opfordringer er der, som før omtalt, lavet forsøg med automatisk åbning
af ventilationslemmene (foto 14.).

Foto 12. Vinter-klap til reduktion af træk.

Foto 13. Nye ventilationsåbninger.
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Foto 14. Automatiske ventilationsåbninger.

TEST-LANDMÆNDENES ERFARINGER MED TEST-HYTTER OG FODERSTATION
Midtvejs i afprøvningen er der afholdt en evaluering, hvor test-landmændene blev opfordret til, at komme
med deres foreløbige erfaringer vedr. hytte og foderstations funktionalitet. I tabel 2 er der seks overordnede spørgsmål som test-landmændene forholdt sig til. De er inddelt i to kategorier – styrker og svagheder.
Tabel 2. Test-landmænds udsagn om hytte og foderstations styrker og svagheder.

STYRKER

SVAGHEDER

Dagligt tilsyn og pasning af grisene i hytten
Dagligt tilsyn og pasning af grisene i hytten
Test-hytterne er rare at arbejde i, fordi det er
Det er besværligt, hurtigt, at lukke den store låge i
nemmere at lave opsyn i dem. Vi arbejder normalt i
hytteåbningen. Det kunne være en fordel med en
drægtigheds rundbuehytter eller farehytter (Askydelåge, som også kan benyttes til at skabe mere
hytter).
læ i hytten ved omslag i vejret.
Hvis der ikke kan strøs med strømaskine, er det arHygiejne og renholdelse af hytten
bejdskrævende løbende at strø i hytterne set i forDet er begrænset hvad der har været af problemer
hold til en CN Agro grisehytte.
med at holde hytterne rene, men hygiejneniveauet
Tilsyn er mere tidskrævende i test-hytterne end i en
afhænger af årstiden og om hytten står på sandjord,
CN Agro grisehytte, fordi der skal åbnes en låge for
hvor der ikke er problemer, eller på mere leret jord,
at kunne se ordentligt ind i den lukkede ende af hythvor grisene kan slæbe fugtigt mudder med ind.
ten.
Hyttens holdbarhed
Hygiejne og renholdelse af hytten
Der er ingen synlige skader på celleplastpladerne og
I forhold til en CN Agro grisehytte er halmen svær at
hytterne virker også stabile når de flyttes i løftekrofordele uden en strømaskine, grisene skal have hjælp til
gene.
at fordele halmen.
Dyrenes trivsel i et foldbaseret system
Ventilation
Det er positivt, at der ikke er problemer med øresår
Lågerne i ventilationsåbningerne kan komme til at sidde
og halebid.
i spænd på grund af ujævnheder i terrænet.
Foderstation
Dyrenes trivsel i et foldbaseret system
Grisene holder den fint ren, der er ingen proI foldbaserede fravænningssystemer er problemer med
blemer med mudder i trugene.
sygdom på samme niveau som ved traditionel opstaldPåfyldning går nemt.
ning. De mindste grise skal/bør sorteres fra, enten til
Der er observeret færre rotter i forhold til vores
opsamlingsso eller til opvarmet aflastningssti.
tidligere udfodringsmetode (fodring inde i hytten).
Foderstation
Der er ikke observeret fugle i foderstationen.
Låget er så bredt, at det kan sætte sig i spænd, hvis
man står i den ene side og løfter hele låget.
Hydraulikken til låget er ikke holdbar nok.
Gummistropper til at holde låget på plads er ikke en
holdbar løsning.
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DISKUSSION AF RESULTATER
Om sommeren er klimaet inde i test-hytten køligere end i de to hytter den er sammenlignet med, men hyttetemperaturen er fortsat ikke på niveau med temperaturen i skygge under beplantning. Dette kunne også
aflæses af grisenes adfærd, som om sommeren på solrige dage ikke søgte ind i hytterne for at finde skygge.
Grisenes foretrukne sted at søge skygge var omkring hytten. Årsagen er sandsynligvis, at hytten har et strøet leje, der kan generere varme, og samtidig er luften mere stillestående end under helt åbne forhold. Formålet var at udvikle en fravænningshytte, der kunne levere skyggelignende temperaturer, men det vil ud
fra resultaterne af temperaturmålingerne ikke være muligt at opnå, når der samtidig skal tages hensyn til
grisenes behov for et strøet, trækfrit leje og hvileområde.
De automatiske ventilationsåbninger var til dels en succes. Lemmene åbnede og lukkede ved ændringer i
hyttetemperaturen, og sænkede derved temperaturen i hytten, men som nævnt ovenfor ikke med mere
end 1,5 ⁰C. Til gengæld lykkedes det, at gøre betjening af ventilationslemmene uafhængig af bemanding og
arbejdsrutiner.
Test-hytten kunne ikke levere en termoneutral temperatur for grisene i vinterperioden. Dette kunne ligesom om sommeren også aflæses af grisens adfærd. I de koldeste vinterdøgn klumpede grisene sig sammen
i hytterne. For at ligge tættere og for bedre at kunne holde varmen brugte de nogle dage kun én hytte. Det
er derfor op til personalet, at føre tilsyn med mængden og kvaliteten af strøelsen (tørt), for at sikre, at grisene kan holde varmen.
Med hensyn til at opnå en tilfredsstilende resurseeffektivitet i et foldbaseret udendørsproduktionssystem
er resultaterne af afprøvningen positive. Produktionsresultaterne fra begge test-besætninger ligger på niveau med ”Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise”. Systemet kan på den baggrund
godt måle sig med traditionel indendørsopstaldning.
Ud fra et miljøperspektiv er det om sommeren ikke et problem at holde et betydeligt græsdække i foldene,
det var i efterårs- og vintermånederne rodeadfærden gav udfordringer med græsdækket. Mudder var ligeledes en vinter-udfordring hvor op mod 20 pct. af folden kunne bestå af mudder.
Grisenes adfærd udfordrede hygiejnen i hytterne om vinteren hvor de i langt mindre grad var motiverede
for at forlade hytten for at besørge. For hygiejnen i foderstationen spillede det ingen rolle om det var tørt,
koldt eller mudret. Fodret i krybben blev holdt tørt. Begge test-landmænd har taget rigtig godt imod foderstationen og selv investeret i flere. Foderstationen er sat i produktion af PC Maskiner og produceres nu i
forskellige modeller og størrelser. Hytterne er fortsat kun en prototype, men kan produceres og udgør et
udmærket alternativ til de hyttemodeller der er på markedet.
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