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Bingeskiller 
 
Det er i dag flere ulike bingeskiller, og med forskjellig utforming. Kapittelet gir en oversikt 
over noen av disse, og hvilke bruksområder de kan være egnet for. 
 
Bingeskille med vertikale rør 
Beskrivelse 
Denne type skiller består av bunn- og topprør, og 
vertikale spiler (rør) mellom disse. 
Dimensjon og høyde på gitteret varierer. 
Bruksområde 
Gitter med stående spiler brukes til de aller fleste 
dyregrupper som bingeskille. 
Begrensninger 
Skiller som skal åpnes og lukkes ofte kan ikke være 
for lange. De blir da svært tunge å arbeide med. Ved 
lange skillegitter, vil det være fornuftig med 
støttehjul på skillet. 
 
Bingeskille med horisontale rør 
Beskrivelse 
Denne type skille består av fire eller fem horisontale 
rør. Antall rør bestemmes av høyden på skillet. 
Avstanden mellom de horisontale rørene varierer, 
men ofte er denne 20 eller 30 cm. 
Bruksområde 
Brukes som vanlig bingeskille og som porter mellom 
binger. Denne typen skille gir mulighet til 
teleskopisk funksjon, slik at lengden på skillet kan 
varieres. 
Begrensninger 
Når avstanden mellom rørene er rundt 30 cm kan kalv 
komme gjennom. I binger med okser kan det bli noe 
riding. For at okser ikke skal kile fast bein i skille bør en 
ha skiller med god avstand mellom de horisontale rørene. 
 
Hevbart skille 
Beskrivelse 
Skille bestående av horisontale rør festet til et lodd i hver 
ende. Loddene er plassert i hver sin stolpe. Når skillet 
åpnes, heises dette opp dels ved hjelp av tyngdekraften. 
Bruksområde 
Der hvor en ikke har plass for svingbare skiller og hvor 
en ønsker rask åpning og lukking. Benyttes vanligvis i 
avdelinger med hunndyr. 
Begrensninger 
Kalv går lett under denne typen skille. 
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Skille festet på liggebås 
Beskrivelse 
Skillet består av horisontale rør. I enden på skillet er 
det en enkel festebrakett som monteres på 
liggebåsbøylen. 
Bruksområde 
Både i ammeku- og melkeproduksjon er det et ønske 
om å kunne endre antall dyr i gruppen på en enkel 
måte. Vi ønsker ”homogene” grupper for eksempel 
etter hold, kalvingstidspunkt, størrelse/rang og 
lignende. 
Begrensninger 
Kalver kan lett smyge under dette skillet. 
 
 
Bingeskille med ulike detaljer 
Utsparing for drikkekar ved horisontale og vertikale 
rør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalvegjennomgang 
I skille med horisontale rør er skillet delt i to slik at 
det har festepunkt og teleskopisk åpning for kalv. 
For skiller med vertikale rør benyttes det løse spiler 
som kan skyves til side ved etablering av 
gjennomgang for kalven. 


