FareWellDock Faktaark 4 (Norsk)

Hvordan kan man oppdage halebi ng dlig?
Halebi ngsutbrudd er le&est å kontrollere hvis man oppdager dem dlig. Hvilke
tegn skal man se e&er?
Kunnskap fra dligere forskning
Grisenes adferd kan fortelle oss når faren for halebi ng øker. På gruppenivå kan man observere en
økning i generell ak vitet, rastløshet, manipulering av objekter, haler og/eller ører fra dager l uker før
den fak ske halebi ngen starter. Flere dager før man oppdager bi&e haler vil man kunne se at grisene
prøver å gjemme halene for de andre: de svinger den raskt frem og lbake eller prøver å skjule den
mellom bena. I denne fasen kan man også se tygging på haler uten at det lages sår.
På individnivå kan det se ut som det er ﬂere ungpurker som biter og ﬂere hanngriser som blir bi&.
Bitere viser mer u,orskende adferd i dager eller l og med uker før de beginner å bite. Dårlig helse,
særlig halthet, øker risikoen for å bli bi&. Hvis det er ﬂere utbrudd av halebi ng i same innse& vil en gris
som var oﬀer første gang o0e bli oﬀer på ny&, mens en gris som har vært halebiter en gang ikke
nødvendigvis blir det igjen.

Ny kunnskap fra FareWellDock
Gris som kommer l å bli halebi& kan ha en
nedgang i fôrinntak 2-3 uker før man kan se
skader på halene. Fôradferd i binger der
halebi ng oppstår kan være forskjellig fra fôradferd i binger der halebi ng ikke oppstår i så mye
som uker før den fak ske halebi ngen starter.
Tygging på haler kan starte 2-3 uker før
haleskade oppdages.

Råd om prak sk bruk av kunnskapen
Vær spesielt oppmerksom på binger hvor du ser:
•

høyt eller økt ak vitetsnivå eller u,orskning

•

manipulering av eller tygging på haler

•

logring/svinging på halen eller forsøk på å s kke halen mellom bena

•

lave eller synkende antall besøk l fôrautomat eller lavt eller synkende fôrinntak
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