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Innledning 
Universell tarmblødning (Haemorrhagic bowel syndrome) er en akutt og dødelig 
sykdom som forekommer hos slaktegris mellom 25 – 110 kg levendevekt. Den 
direkte årsaken til lidelsen er ikke kjent men det er påvist ulike faktorer som øker 
risikoen for universell tarmblødning (UT). Det er observert at i besetninger med 
våtfôring, bruk av myse og med dårlig fôringshygiene, så er forekomsten av UT 
relativt høg (Info Svin, 2004). I enkelte slaktegrisbesetninger i Midt-Norge med 
våtfôring ble det i 2002 registrert relativt høg dødelighet generelt og spesielt med 
diagnosen UT. På denne bakgrunn ble det satt i gang en undersøkelse i 14 
besetninger for å se på eventuelle sammenhenger mellom hygienisk kvalitet i 
våtfôr og frekvensen av UT hos slaktegris.  Prosjektet var et samarbeid mellom 
Tine Midt-Norge, Felleskjøpet Trondheim, Felleskjøpet Fôrutvikling, Gilde 
Bøndernes Salgslag, Veterinærinstituttet og Helsetjenesten for svin. 
 
Materiale og  metoder 
 
Undersøkelsen omfattet 14 besetninger med slaktegrisproduksjon. I alle 
besetningene ble det brukt myse som en del av fôrrasjonen. Alle hadde 
våtfôringsanlegg unntatt en som derimot ga myse direkte i fôrtroa sammen med 
kraftfôr. En del av besetningene hadde tidligere hatt problemer med relativt høgt 
antall døde med UT som dødsårsak. Registreringsperioden var i tidsrommet 
15.04.03 til 31.12.03. I hver besetning ble det tatt ut prøver  av våtfôr og myse 
ukentlig. Prøveuttak våtfôr ble foretatt i fôrtroa i forbindelse med utfôring og fra 
en ventil ca. midt på fôrsløyfa. Prøveuttak av myse ble foretatt ukentlig på dagen 
før fylling av mysetank. Prøveuttak av kraftfôr ble gjort ved hver levering. Alle 
prøver ble frosset ned umiddelbart og sendt i frosset tilstand til laboratoriet for 
analyse. I prosjektperioden ble alle døde slaktegris registrert og antatt dødsårsak 
angitt. Griser med typiske symptom på UT ble registrert spesielt og transportert til 
Veterinærinstituttet for obduksjon. 
 
Alle prøver av våtfôr, myse og kraftfôr ble nedfryst umiddelbart etter prøveuttak 
og sendt til LabNett AS, Kvithamar for analyse. Våtfôrprøver og myseprøver 
uttatt siste uka i hver måned i løpet av prosjektperioden ble analysert. Prøver uttatt 
i de øvrige ukene ble oppbevart nedfryst for eventuelle behov for ytterligere 



analyser. Alle prøver av kraftfôr ble analysert forløpende. Prøvene ble analysert 
for følgende parametre: Våtfôr – pH, muggsopp, gjærsopp, enterobacteriaceae og 
lactobaciller. Myse – pH, muggsopp, gjærsopp og lactobaciller. Kraftfôrprøvene 
ble analysert for muggsopp, gjærsopp og enterobacteriaceae. 
 
Resultater 
Analyseresultatene av kraftfôr med hensyn til muggsopp, gjærsopp og 
enterobacteriaceae viste svært låge verdier for alle de nevnte parametrene.  I de 
aller fleste prøver var det ikke analyserbare verdier, og det er derfor ikke referert 
analyseresultater eller foretatt noen statistisk behandling av disse. 
Analyseresultater av våtfôr og myse samt griser døde på grunn av UT pr. 
besetning ble statistisk behandlet ved multivariat analyse. Partial least square 
regression (PLS-R) – Unscrambler, ble brukt for å se på sammenhengen mellom 
pH og hygienisk kvalitet i våtfôr og myse (X) og dødelighet forårsaket av 
universell tarmblødning (Y). 
 
Tabell 1 gir en oversikt over prosent døde slaktegris totalt og prosent døde med 
antatt dødsårsak UT. De 14 besetningene som deltok i undersøkelsen hadde en 
total leveranse på 9 451 slaktegris i løpet prosjektperioden. Dødelighet totalt var 
1,83% med en variasjon fra 0,80% (laveste) til 4,43%(høyeste). Prosent døde med 
antatt UT som dødsårsak var 0,84% i gjennomsnitt for alle besetningene. Mellom 
besetningene varierte dette fra 0,0 til 2,14%. 
 
Tabell 2 gir en oversikt over analyserte parametre for hygienisk kvalitet på 
våtfôret i 13 av de 14 besetningene som var med i prosjektet. Besetningen som 
blandet myse og kraftfôr i fôrtroa er ikke tatt med. pH ble målt til å være 4,8 i 
gjennomsnitt for alle besetningene. Analysert innhold av lactobaciller var 13 mill. 
KDE/gram i gjennomsnitt for alle besetningene. Tilsvarende gjennomsnitt for 
analyser av enterobacteriaceae, muggsopp og gjærsopp var henholdsvis 189, 
14 787 og 74 477 KDE/gram.  
 
Tabell 3 viser resultatene av analyserte parametre for hygienisk kvalitet i myse i 
alle besetningene. pH ble målt til å være 4,0 i gjennomsnitt, mens lactobaciller, 
muggsopp og gjærsopp ble analysert til henholdsvis 5,7 mill., 9 og 29 KDE/gram. 
 
Den  statistisk behandlingen av analyseresultatene på våtfôr ved hjelp av 
multivariat analyse -  Partial least square regression (PLS-R), viste ingen 
signifikante sammenhenger med frekvens av UT. Plottene av 
regresjonskoeffisienter viste at det var en tendens til negativ korrelasjon mellom 
enterobacteriaceae og frekvens av UT, og gjærsopp og frekvens av UT. Det vil si 
at ved høyere analyseverdi av enterobacteriaceae var det tendens til lavere 
frekvens av UT. Videre kom det fram en tendens til positiv korrelasjon mellom 



målt pH i våtfôr og analyseverdi enterobacteriaceae. Den  statistisk behandlingen 
av analyseresultatene på myse ved hjelp av multivariat analyse -  Partial least 
square regression (PLS-R), viste ingen signifikante sammenhenger med frekvens 
av UT. Plottene av regresjonskoeffisienter viste at det var en svak tendens til at 
høyt innhold av lactobaciller gir redusert frekvens av UT, mens høye verdier av 
pH, gjærsopp og muggsopp gir økt frekvens av UT. 
 
Tabell 1. Prosent døde totalt og med universell tarmblødning(UT) som dødsårsak (14 
besetninger) 

 Gjennomsnitt Høyeste Laveste 
Antall gris produsert   9451 374 1371 
Døde totalt, % 1,83 4,43 0,80 
Døde av UT, % 0,84 2,14 0,00 

 
Tabell 2. Gjennomsnitt  analyserte parametre for hygienisk kvalitet våtfôr(13 besetninger) 

 Gjennomsnitt Standardavvik 
pH 4,8 0,3 
Lactobaciller, KDE/gram (10-log) 13,0 34,0 
Enterobacteriaceae, KDE/gram 189 880 
Muggsopp, KDE/gram 14 787 41 786 
Gjærsopp, KDE/gram 74 477 121 020 

 
Tabell 3. Gjennomsnitt  analyserte parametre for hygienisk kvalitet myse(14 besetninger) 

 Gj.snitt Høyeste Laveste 
pH 4,0 4,2 3,4 
Lactobaciller, KDE/gram (10-log) 5,7 15,6 0,02 
Muggsopp, KDE/gram 9,0 100 0 
Gjærsopp, KDE/gram 29 077 292 333 0 

 
Diskusjon 
Dødelighet totalt uavhengig av dødsårsak ble registrert til 1,83% som er på linje 
med landsgjennomsnittet for året 2003 (InGris. Årsmelding 2003). Gjennomsnitt 
døde med antatt dødsårsak UT var 0,84%. Variasjonen mellom besetningene var 
relativt stor fra ingen døde på grunn av UT til 2,14% døde på grunn av UT.  
 
Gjennomsnitt pH målt i våtfôr i tro var 4,8. Dette er relativt høyt i forhold til 
forventet. Enkelte besetninger hadde en gjennomsnittlig pH på over 5,0. I en av 
besetningene ble det tilsatt maursyre i blandetanken i forbindelse med tillaging av 
våtfôret. Gjennomsnitt pH i våtfôret i denne besetningen var 4,23. Det er 
sannsynligvis vanskelig å komme under pH 4,5 i et våtfôr som er delvis 
fermentert og uten tilsetning av organiske syrer som for eksempel maursyre 



(Meddelelse nr. 635, Landsudvalget for svin, 2003). Det vil si ved relativt kort 
oppholdstid av fôrblandingen i blandetank og i rørsløyfer, og ved relativt lave 
temperaturer (Canibe og Sørensen, 2003). Dette på grunn av at det ikke er 
optimale forhold for melkesyrefermentering. 
 
Det hevdes ofte at pH i våtfôr bør være under 4,5 for å kunne regnes som 
mikrobiologisk sikkert. Det vil si at ved pH under 4,5 vil det være minimal vekst 
av enterobakterier. Resultatene i denne undersøkelsen viser at nivået av 
enterobacteriaceae var relativt lågt. Videre var det en tendens til redusert innhold 
av  enterobacteriaceae ved låg pH. Imidlertid ga dette seg ikke utslag i redusert 
frekvens av UT i denne undersøkelsen. Når det gjelder analysert innhold av 
muggsopp og gjærsopp i våtfôret så ble det også funnet å være relativt lågt 
sammenlignet andre undersøkelser (Lawlor et al., 2002). 
 
Analysene av myse og eventuelle sammenhenger med frekvens av UT viste en 
svak tendens til at høyt innhold av lactobaciller ga redusert frekvens av UT, mens 
høye verdier av pH, gjærsopp og muggsopp ga økt frekvens av UT. Selv om det 
ikke var signifikante sammenhenger, var dette tendenser som er i tråd med hva en 
kunne forvente. 
 
Konklusjon 
Undersøkelsen ga ikke klare svar på om det er noen sammenheng mellom 
hygienisk kvalitet i våtfôr og forekomsten av universell tarmblødning hos 
slaktegris. Imidlertid kan en konkludere med at lav pH i våtfôret er positivt med 
hensyn til å redusere innholdet av enterobakterier. Videre var det tendenser til at 
lav pH, lavt innhold av mugg- og gjærsopp i myse ga redusert frekvens av 
universell tarmblødning hos slaktegris. 
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