
FAKTABOKS

MATERIALER:
TAG: Panelbyg polyesterlakeret galvaniserede 

plader med isolering af 50 mm skum

SIDER: Ikadan plastplader, 50 mm

VENTILERING: Lem i begge gavle, 
mål: 0,8 x 0,38 m = 0,3 m² 

3,0 m

2,6 m
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HYTTEFRONT

HYTTE TIL GRISE

FRA FRAVÆNNING TIL 50 KG

Grundareal: 17 m²

Hytten er produceret af PC Ma-
skiner i samarbejde med Udvik-
lingscenter for Husdyr på Friland, 
to økologiske svineproducenter og 
en adfærdsforsker fra AU Foulum. 
Hytten er en prototype, der 
fortsat afprøves og udvikles. Med 
et lejeareal på 0,34 m² pr. gris har 
hytten plads til 50 grise fra fra-
vænning til 50 kg. Den ene halvdel 
af hyttens forside kan åbnes helt 
op, og består af to dele. Den øver-
ste 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. Lågen 
holdes oppe af en hydraulisk arm. 
Den nederste del af åbningen er 
en låge, der lukkes op til siden og 
kan fungere som et læhegn, der 
samtidig giver mulighed for at 
regulere åbningens størrelse. I den 
åbne side er der nederst et halm-
bræt der skal holde strøelsen inde 
i hytten og give læ ved jorden for 

liggende grise inde i hytten. Hyt-
ten har udover den store åbning 
forskellige ventilationsmuligheder, 
med en ventilationslem i begge 
gavle. Det er samtidig muligt, via 
ventilationslemmene i gavlene, at 
strø hytten ved brug af strøma-
skine. Ventilationslemme og låger 
kan låses udefra med skydelås. 
Hytten flyttes rundt via løftekroge 
monteret på hyttens tag.  

På hyttens forside kan der fast-
monteres galvaniserede rionet i 
ramme (5 x 0,82 meter pr. fag), 
som udgør en træningsfold til 
brug i dagene lige efter fravæn-
ning. Træningsfolden består af 12 
fag, der kan sættes sammen, og 
stilles i den formation man ønsker.
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