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Bakgrunn
Dette er ett av flere prosjekter som har som mål å redusere frekvensen av
svineslakt med rånelukt, slik at Stortingets vedtak om forbud mot kastrering kan
gjennomføres uten store negative konsekvenser for norsk svineproduksjon.
Rånelukt er en ubehagelig lukt som forekommer i produkter framstilt av slakt fra
ukastrert hanngris. Rånelukt forårsakes hovedsakelig av høyt nivå av skatol
og/eller androstenon i slakteskrotten.
I ”Mellomgrisprosjektet” som Fagsenteret for kjøtt gjennomførte i 2000-2001,
kom griser fra en besetning som benyttet fødsel-til-slakt-binger (FTS-binger)
spesielt gunstig ut med hensyn til lave verdier for skatol og androstenon (Aldal et
al. 2001). I fødsel-til-slakt-systemet vil grisen gå i en stabil sosial gruppe; eget
kull, fra fødsel til slakt. Hypotesen er at dette gir liten kamp om rang og lite
trigging i forhold til kjønnsmodning. Teoretisk kan dette derfor ha effekt på alder
ved kjønnsmodning, og dermed for nivåene av androstenon og skatol ved slakting.
Dersom dette har effekt, vil det kunne ha stor praktisk og økonomisk betydning.

Formål
Formålet med prosjektet var å bidra til kunnskap om hvordan ulike driftssystemer
påvirker sosiale relasjoner og hvilke utslag det gir for kjønnsmodning og
androstenon- og skatolnivå hos ukastrerte hanngriser. Effekten av fødsel-til-slakt-
(FTS) systemet på nivået av skatol- og androstenon hos ukastrerte hanngriser ble
sammenlignet med nivået hos griser som ble blandet med griser fra flere kull.

Materiale og metoder
Studien omfattet 1 353 hanngriser fordelt på tre besetninger og tre slakteomganger
per besetning. Besetning 1 benyttet våtfôr med høyt innslag av brødvarer,
besetning 2 benyttet tørrfôr, mens besetning 3 benyttet kraftfôrbasert våtfôr.
Besetning 1 og 3 hadde utelukkende Noroc-griser (krysning med ¼ Duroc, ¼
Yorkshire og ½ Landsvin), mens bestning 2 i tillegg til Noroc hadde en del
renraset Landsvin og en del Landsvin/Yorkshire-krysninger. Den praktiske
gjennomføringen av forsøket foregikk fra juli 2002 til desember 2003. I



studiegruppen (FTS-gruppen) ble grisene holdt i stabile grupper fra fødsel til
slakt, uten å flyttes eller blandes med andre griser. I kontrollgruppen (MIX-
gruppen) ble tre og tre kull blandet ved ca. 25 kg levende vekt og fordelt på nye
grupper.

Fettprøver fra alle slakt ble analysert for innhold av androstenon og skatol.
Skatolnivået i fett ble målt ved hjelp av en spektrofotometrisk metode. (Mortensen
& Sørensen 1984). Analysene er foretatt ved hanngrislaboratoriet ved Hed-Opps
slakteri på Rudshøgda. Androstenonnivået i fett ble målt med fluoroimmunoassay
som beskrevet av Tuomola og medarbeidere (1997), med mindre modifikasjoner.
Analysene ble utført ved Norges veterinærhøgskole. Testikler og aksessoriske
kjønnskjertler (glandula bulbourethralis) ble målt og veid som mål på
kjønnsutviklingen.

Resultatene ble analysert og bearbeidet ved hjelp av SAS (SAS-PC System®

Version 8e for Windows). Det ble analysert for forskjeller mellom de to
forsøksleddene med hensyn på nivåene av skatol og androstenon (log-
transformerte verdier) og målene for kjønnsutvikling. Andel griser med verdier
over definerte grenseverdier for henholdsvis androstenon, skatol og begge
komponentene ble beregnet. Dataene ble analysert ved hjelp av univariat
statistikk, og de signifikante variablene (p<0,05) ble satt inn i regresjonsmodeller.

Resultater og diskusjon
Antall dyr, gjennomsnittlig slaktevekt, alder ved slakting, tilvekst og nivåer av
androstenon og skatol for de forskjellige besetningene er gitt i Tabell 1. Fordeling
av androstenonnivå er gitt i Figur 1. Resultatene fra multippel regresjonsanalyse
for androstenon er gitt i Tabell 2. Det var tydelige forskjeller mellom FTS-
gruppen og Mix-gruppen, med høyest androstenonverdier i Mix-gruppen. Det var
også signifikante forskjeller mellom besetningene, mellom rasene og mellom
årstid (kvartal for slakting). Alder, slaktevekt og tilvekst var ikke signifikante
variable i modellen. Ingen toveis interaksjonsledd var signifikante for
androstenonnivået.
Det var ikke signifikante forskjeller mellom FTS- og MIX-gruppen når det gjaldt
skatol. Bare besetning og kvartal var signifikante faktorer i den multiple
regresjonsanalysen for skatol, med høyset nivåer i besetning 2 og i kvartal III.

De grenseverdiene for utsortering som oftest har blitt benyttet i internasjonale
studier er 0,2 µg skatol og/eller 1,0 µg androstenon per gram fett. Det foreligger
lite informasjon om hvilke grenseverdi det vil være riktig å benytte for
androstenon og skatol i norske griseslakt (Wittusen 1994). I denne studien er 0,2



µg skatol og/eller 1,0 µg androstenon per gram fett benyttet som tenkte
utsorteringskriterier Resultatene framgår av Tabell 3.

Grisene i FTS-gruppen hadde gjennomsnittlig større testikler og aksessoriske
kjønnskjertler enn grisene i MIX-gruppen. Dette indikerer at framfôring av
hanngriser i FTS-systemet medfører en senere kjønnsmodning i forhold til når
griser fra flere kull blandes sammen.

Konklusjoner
Undersøkelsen viser at framfôring av hanngriser i FTS-binger gir senere
kjønnsmodning og lavere androstenonnivåer sammenlignet med griser som
blandes med griser fra andre kull. Androstenonnivået hos norsk gris er imidlertid
høyt, og det er stor variasjon mellom besetningene. Også andre faktorer som årstid
og rase er av betydning for androstenonnivået. Skatolnivået hos griser i denne
studien var moderat og ble ikke signifikant påvirket av FTS-systemet

Figur 1. Androstenonnivå (µg/g) per gruppe for alle tre besetninger samlet

Tabell 1. Antall dyr, gjennomsnittlig slaktevekt, alder ved slakting, tilvekst og nivåer av
androstenon og skatol per besetning

Besetning 1 Besetning 2 Besetning 3
Antall dyr 529 452 372
Slaktevekt (kg) 79 76 75
Alder v. slakting (dager) 155 139 145
Daglig tilvekst (fødsel til slakt, g) 754 804 766
Androstenon (median, µg/g ) 0,76 1,79 0,76
Skatol (median, µg/g) 0,06 0,07 0,05
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Tabell 2. Multippel regresjonsmodell for androstenon.

Faktor Kategori Ls means

95 %
konfidens-
intervall P-verdi

Besetning 1 0.74 0.64-0.84 <0,0001
2 1.62 1.48-1.77
3 0.70 0.60-0.80

Gruppe FTS 0.85 0.76-0.96 <0,0001
Mix 1.03 0.93-1.15

Kvartal for slakting I 0.95 0.80-1.12 <0,0001
II 0.99 0.87-1.13
III 1.09 0.91-1.30
IV 0.76 0.68-0.85

Rase/krysning Landsvin/Yorkshire 0.95 0.80-1.15 0,02
Landsvin 0.81 0.67-1.02
Noroc 1.07 1.01-1.14

Tabell 3. Prosentvis andel hanngriser som ville ha blitt utsortert ved bruk av
skatol>0,2µg/g  og/eller androstenon>1.0µg/g som grenseverdier

Skatol >0.20 µg/g
Androstenon >1.0

µg/g
Skatole >0.20 µg/g og/eller

androstenone >1.0 µg/g
FTS Mix FTS Mix FTS Mix

Besetning 1 6.7 8.0 29.1 42.9 31.9 43.6
Besetning 2 10.7 13.2 77.3 78.5 78.5 79.0
Besetning 3 1.5 4.0 26.5 35.8 27.0 36.4
Totalt 6.6 8.7 44.8 52.7 46.4 53.3
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