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Opfylder kravene til rode- og beskæftigelsesmateriale

Opfylder svinets behov for såvel fødesøgnings- som 
beskæftigelsesadfærd

Anvendes for at minimere risikoen for udbrud af 
halebidning

Nem at montere

Hurtig og nem udskiftning af træstokke
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RODEMATERIALER
Til smågrise og slagtesvin
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I RODEMATERIALER I
Tilgodeser svinenes behov for at beskæftige sig

Rodemateriale til smågrise
500x4 mm uden træstokke,
ekskl. bolte og skruer
Varenr. 4960704

Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebe-
vægelser. Mangel på bl.a. beskæftigelses- og rodemateriale kan påvirke svinenes 
adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtesvin udvikler halebidningsadfærd, som er 
relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav 
med hensyn til beskyttelse af svin (Svinedirektivet), at “svin skal have permanent 
adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge 
og rode i”.

Rodemateiale til slagtesvin
650x4 mm uden træstokke, 
ekskl. bolte og skruer
Varenr. 4960705

VEJLEDENDE MÆNGDEANGIVELSE 
ifølge Fødevarestyrelsen

1-9 svin Et styk materiale som 
opfylder behovet som 
beskæftigelses- og 
rodemateriale.

10-18 svin To stykker materiale 
som opfylder behovet 
som beskæftigelses- 
og rodemateriale.

>18 svin Minimum samme krav 
som i stier med 9-18 
grise.

LOV OG REGLER:

• Træstykket har en bevægelighed svarende til at der kan placeres 3 stykker 
træ i holderen på en gang.

• Holderens diameter eller korteste side er mindst 10 cm.

• Holderens underside er placeret mindst 25 cm over gulvniveau.

DERUDOVER ER DER FØLGENDE KRAV:

• Træet skal være af en hård sort (f.eks fyr, gran, birk, poppel) og tilpasset 
grisenes størrelse.

• Der skal være en afstand på mindst 40 cm mellem to holdere.
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