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Innledning 
Universell tarmblødning og/eller tarmdreining, en tilstand som svineprodusentene 
ofte kaller ”ballonggris”, var i 2002 en betydelig dødsårsak i mange besetninger i 
Trøndelag. Med det som bakgrunn ble det i samarbeid mellom Tine Midt-Norge, 
Felleskjøpet Trondheim/ Felleskjøpet Fôrutvikling, Veterinærinstituttet 
Trondheim, Helsetenesten for svin og Gilde Bøndernes Salgslag satt i gang et 
prosjekt for å kartlegge dødelighet hos slaktegris generelt og årsaker til 
”ballonggris” spesielt. I dette innlegget presenteres resultater fra del 1  
( spørreundersøkelse) av prosjektet.  
 
Materiale og metoder 
Spørreskjema ble sendt ut til alle produsenter som årlig leverer mer enn 350 
slaktegris til Gilde Bøndenes Salgslag, i alt 270 produsenter. 
 Skjemaet omfattet:  
Retrospektiv registrering for 2002  
1.Produksjonsdata: 
- driftsmåte ( kombinert/ slaktegris), leverte slaktegris i 2002, antall binger, 
gjennomsnittlig antall gris pr. binge, kontinuerlig drift eller alt ut / alt inn, døde 
slaktegris i 2002,  forekomst av antatte ”ballonggriser” i 2002 
2.Fôrslag og fôringsmåte:  
- kraftfôr, produsent og type, tilsetting av syre, bruk av myse og/eller permeat,  
grovfôr ,  prosentandel fôrenheter fra de ulike fôrslag 
3. Renholdsrutiner:  
- våtfortank, røranlegg, tørrfôrsilo og mysetank; frekvens og metode 
 
Prospektiv registrering av: 
- døde og avlivede slaktegriser i perioden 01.04.03 – 31.12.03. Antatt dødsårsak 
ble registrert. 
 
Data fra innkomne spørreskjema ble lagt inn i Excel regneark og statistisk 
behandlet i Statistix og SAS. Analyse for risikofaktorer ble gjort på 
besetningsnivå.  
Besetninger som rapporterte minimum 4 døde ”ballonggris” totalt for 2002 og 
2003 ble definert som kasusbesetninger. For besetninger som leverte skjema bare 
for 2002 ble kravet satt på minimum 3 ”ballonggriser”. Inklusjonskriteriet ble satt 
så vidt høyt pga. stor usikkerhet rundt dyreeiers egen diagnosesetting. Siktemålet 



er å sikre at det er besetninger som har ” ballonggriser” som et reelt problem som 
inkluderes som kasusbesetninger.  
 
Resultater 
Forekomst av ”ballonggriser” 
Det ble mottatt utfylte spørreskjema for 2002 fra i alt 148 besetninger, mens 113 
av de samme besetningene også leverte skjema for 2003. Av disse 148 
besetningene har dataene gitt grunnlag for å klassifisere 140 besetninger som 
positive eller negative for ”ballonggriser”. Disse 140 besetningene er således 
inkludert i studien.  
72 besetninger ble klassifisert som ”ballonggris”-negative og 52 av disse har ikke 
rapportert ”ballonggris” i det hele tatt, mens 20 besetninger har rapportert et antall 
”ballonggris” som er mindre enn inklusjonskriteriet. De resterende 68 besetninger 
ble klassifisert som ”ballonggris” positive. 
 
Antall rapporterte ”ballonggriser” per besetning i % av antall leverte slaktegris 
(samlet 2002 og 2003) fremgår av Figur 1 (omfatter kun kasusbesetninger). 
Figuren viser at de fleste besetningene hadde et forholdsvis lite tap, men for et 
mindre antall besetninger var tapene betydelige.  
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Figur 1. Rapporterte ”ballonggriser” per besetning  (% av total produksjon). 
 
Mulige risikofaktorer for ”ballonggriser” 
Variabler som fremkom med p-verdi <0,2 i univariat analyse ble inkludert i 
multivariat analyse (logistisk regresjon). Analysen viste at bruk av myse og/eller 
permeat og driftsform var eneste faktorer som var relatert til økt risiko for 
universiell tarmblødning. Resultatene fremgår av Tabell 1. 



Myse og/eller permeat 
Av 80 besetninger som ikke hadde gitt myse/permeat hadde 20 (25 %) hatt   
”ballonggriser”,  mens 48 av 60 besetninger ( 80 %) som hadde gitt myse/permeat, 
hadde hatt ”ballonggriser”. Relativ risiko for ”ballonggriser” er 3,2, dvs det er 3,2 
ganger så stor sannsynlighet for å få ”ballonggriser” hvis en fôrer med myse 
og/eller permeat sammenlignet med fôr uten myse eller permeat. 
 
Drift 
Av 99 besetninger med kombinert drift hadde 44 besetninger (44 %) hatt 
”ballonggriser”. Av 38 slaktegrisbesetninger hadde 23 (61 %) hatt 
”ballonggriser”. Relativ risiko er 1,4, dvs det er 1,4 ganger så stor sannsynlighet 
for å få ”ballonggriser”  i rene slaktegrisbesetninger sammenlignet med kombinert 
drift. 
 
Tabell 1:Analyse av mulige risikofaktorer for ”ballonggriser” 
 Univariat analyse Multivariat analyse 
 Odds Ratio, ujustert 

(95% Konfidensintervall) 
P-verdi Odds Ratio, justert 

(95% Konfidensintervall) 
P-verdi 

 
Myse/ 
permeat 

12,0 
(5,3-27,0) 

<0,001 22,0 
(4,3-112,6) 

<0,001 

 
Våtfôr 

4,9 
(2,4-10,2) 

<0,001 0,4 
(0,1-2,2) 

0,32 

 
Driftsmåte 

1,9 
(0,9-4,1) 

0,09 2,9 
(1,1-7,6) 

0,03 

 
Kraftfôr- 
produsent 

3,4 
(1,4-7,9) 

0,01 2,8 
(0,9-8,5) 

0,07 

 
Antall gris 
pr. binge 

1,3 
(1,1-1,5) 

0,01 1,1 
(0,9-1,4) 

0,27 

 
Besetningene ble klassifisert på de tre fylkene studien omfattet. Fylke ble 
inkludert i den multivariate analysen for å kontrollere for eventuelle regionale 
forskjeller. Fylke i seg selv kom ikke ut som risikofaktor. 
 
Dødelighet, totalt og fordelt på årsak 
Registreringsskjema for perioden 01.04.03 – 31.12.03 ble besvart av 113 
besetninger. Disse har i perioden levert 56.015 gris til slakting, mens total 
dødelighet er rapportert til 960 (1,7%). Fordeling av antatt dødsårsak fremgår av 
tabell 2. 
 
 
 



 
Tabell 2: Fordeling ulike dødsårsaker 

 Ballong- 
griser Diare Skade 

Luftveis-
infeksjon 

Hjerte-
svikt 

Avmag-
ring Ukjent 

 
Antall døde 332 23 115 25 157 49 262 
 
% av totalt 
døde 34,6 2,4 12,0 2,6 16,4 5,1 27,3 

 
Diskusjon 
Resultatene viser at den totale dødeligheten var lav, og det var ingen besetninger 
med svært høg dødelighet. ” Ballonggriser” var den klart viktigste dødsårsaken i 
disse besetningene. Det avviker sterkt fra en dansk undersøkelse som viste at langt 
de viktigste dødsårsakene hos slaktegriser var infeksjoner, særlig lungebetennelse 
og generelle bakterielle infeksjoner. ( Vestergaard og Dybkjær 2002). Ved 
vurdering av fordelinga av dødsårsaker i vårt materiale må en ta hensyn til at 
diagnose er stilt av svineprodusentene ut fra observasjoner i besetningene. Det er 
ikke foretatt obduksjoner. Bare 55 % av de inviterte besetningene deltok. Det kan 
derfor ikke utelukkes at de som hadde størst problemer med ” ballonggriser” var 
mest motivert for å delta i undersøkelsen.  

Bruk av myse/ permeat ga økt risiko for dødelighet på grunn av ”ballonggriser”. 
Det var ikke mulig å skille mellom myse og permeat i registreringsperioden da 
permeat bare ble levert fra et meieri i deler av perioden.  

60 av 147 besetninger brukte våtfôr, og 71 % av disse besetningene har hatt 
”ballonggriser”, mens 33 % av besetningene med tørrfôr har hatt slike.  Det var en 
tilsynelatende sterk assosiasjon mellom våtfôr og ” ballonggriser”, men vi har 
imidlertid også en sterk relasjon mellom våtfôr og myse/permeat, 88 % av 
besetninger med våtfôr har også myse/ permeat og 10 % av besetninger med 
tørrfôr brukte myse/ permeat. En multivariat analyse viser at fôringsmåte ikke 
forklarer forekomst av ”ballonggriser” når en kontroller for myse/ permeat 
(p=0,33). 
Gjennomsnitt antall gris pr binge er 9,5 i besetninger uten og 10,5 i besetninger 
med ”ballonggriser”. Forskjellen er signifikant i en enkel analyse, men når en 
kontrollerer for myse/permeat forsvinner effekten fordi besetninger med myse/ 
permeat har større gjennomsnitt antall gris pr binge, 10,7 mot 9,7 i besetninger 
uten myse/permeat. De andre faktorene som ble registrert ga ikke sikker høgere 
risiko for ”ballonggriser”. 
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