FareWellDock Faktaark 3 (Norsk)

Helse og halebi ng
Forebyggende helsearbeid er bra for både dyrevelferd og økonomi. Kan det også
bidra l å redusere halebi ng?
Kunnskap fra dligere forskning
Helse og halebi ng henger sammen på to måter:
For det første kan halebi ngsofre bli syke fordi bakterier kommer inn gjennom sårene i halen og gir
f.eks. leddbetennelse, lu%veisproblemer og indre abscesser. Halebi ngsofre har dårligere vekst enn
andre griser. Infeksjonene og den reduserte veksten vil gi dårligere inntjening for produsenten på grunn
av redusert slaktevekt og nedgradering av slakt. I llegg gir både halebi ng i seg selv og
helseproblemene det medfører dårligere dyrevelferd.
For det andre kan dårlig helse i besetningen øke risikoen for halebi ngsutbrudd. Man har se) økt risiko
for halebi ng på gårder med problem med rektalprolaps og lu%veislidelser. Andre studier har også vist
at både benproblemer og lu%veislidelser har sterk sammenheng med halebi ng, men l nå har man
ikke vært sikker på hva som kom først: helseproblemet eller halebi ngen. Derfor trenger vi mer
kunnskap for å forstå hvordan dårlig helse kan bidra l at halebi ng oppstår.

Ny kunnskap fra FareWellDock
Syke griser endrer sin sosialadferd sammenlignet med
friske griser:
Griser med osteochondrose får mer oppmerksomhet fra
de andre i gruppen: de blir både snust på og bi) på
mer. Griser med mild lu%veissykdom tenderer l å
bite mer på de andre i gruppen enn friske griser.
Det ser ut som at selv mild betennelse kan senke
ak vitetsnivået hos grisen og gjøre at den blir utsa)
for mer knuﬃng og angrep fra de andre i bingen.

Råd om prak sk bruk av kunnskapen
Invester i forebyggende helsearbeid. I
forhindre halebi ngsutbrudd.

llegg

l at det er bra for produk viteten kan det

Hvis grisene viser tegn på sykdom, vær ekstra oppmerksom på halebi ng og vurder å se)e inn
spesielle forebyggende ltak mot halebi ng.
Fjern halebi)e griser øyeblikkelig for å unngå videre skade og følg veterinærens råd for
behandling.
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