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Årsaker til spedgristap 
I norske besetninger ligger nå spedgristapet på omkring 14-15 %. De viktigste 
dødsårsakene både i Norge og andre land er sult og ihjelligging, som til sammen 
utgjør 50-80 % av de som dør fra fødsel til avvenning (Svendsen et al., 1986; 
Dyck og Swierstra, 1987; Marchant et al., 2001). Sult og ihjelligging kan ha en 
viss sammenheng. siden spedgris som har fått liten eller ingen tilgang til spenene 
vil bli svake. Disse oppholder seg oftere i nærheten av purka utenom diegivingen, 
og blir dermed mer utsatt for ihjelligging eller tråkking (Weary et al., 1996). 
 
Morsatferd og kullstørrelse 
Purkas motivasjon til å die og beskytte sine egne grisunger er den faktoren som 
betyr mest for spedgristapet, spesielt når purkene går løse (e.g. Wechsler et al., 
1997) Større kull gjør det også vanskeligere for purka å ta vare på grisungene, noe 
som resulterer i større tap, spesielt på grunn av ihjelligging. Ved store kull blir det 
også mer konkurranse om spenene. Nyere forskning blant annet ved NLH 
(Andersen et al., 2004), viser at det som kjennetegner god morsatferd og som 
skiller mødre som ikke ligger i hjel noen av ungene sine fra purker som ligger i 
hjel flere avkom er at disse: 
- bygger rede i god tid før grising, og er lite aktive omkring grising 
- kommuniserer mye med grisungene med nesekontakt, spesielt ved 

positurendringer 
- har god evne til å samle grisungene 
- har relativt fast diings-, hvile- og aktivitetsmønster 
- legger seg ned på en kontrollert og rolig måte 
- reagerer raskt på at spedgrisene hyler 
- har god evne til å legge opp juret 
- har god evne til å tilpasse seg en ny sosial gruppe 
 
Rutiner og stell omkring grising 
Når det gjelder kompetanseutvikling og dyrevelferd, prøver vi å fokusere på 
smågrisproduksjonen som et omsorgsyrke. Det er ikke uten grunn at variasjonen i 
smågrisdødelighet kan være mellom 5-25 % ute i praktiske besetninger. 
Stellfaktoren betyr mye for hvor mange smågriser som overlever, og det er viktig 
å være mye til stede og benytte de riktige tiltakene de første to dagene etter fødsel 
siden det er i dette tidsrommet at 80% av tapet skjer. Utenlandske forsøk med 
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fikserte purker viser at man kan redusere smågristapet med omkring 8 % ved å 
utføre tiltak som å tørke grisungene, gi ekstra varmetilførsel, knipe over 
navlestrengen, gi råmelk i munnen osv. umiddelbart etter fødsel (Holyake et al., 
1995; White et al., 1996). For at dette skal være gjennomførbart under praktiske 
forhold for de fleste som steller i fjøset, må imidlertid tiltakene ikke være for 
kompliserte og arbeidskrevende. Vi valgte derfor å undersøke effekten av enkle 
rutiner som å legge smågrisene under varmelampa eller både tørke/massere dem 
umiddelbart etter fødsel og legge dem under varmelampa på spedgristapet. 
Sekstiåtte kull fordelt på 3 behandlinger (kontroll, legge under varmelampa, 
tørke+ legge under varmelampa) fra en praktisk svinebesetning ble valgt ut. 
 

Resultatene viser at rutinen som innebar å tørke/massere samt legge grisungene 
under varmelampa umiddelbart etter fødsel, ga et tap på 6,6 % mens tapet i 
kontrollgruppa var 11.7 (Figur 1). Rutinene gav spesielt utslag på forekomsten av 
ihjelligging, noe som trolig kan forklares ved at ungene ikke taper så mye energi 
og dermed blir mer vitale. Disse grisungene kan da bruke energien til å die, samt 
at de raskere kommer seg unna i nødsituasjoner hvor purka er i ferd med å tråkke 
eller legge seg på dem. Andel kull med ihjelligging er også signifikant mindre hvis 
de blir tørket og lagt under varmelampa (13,6%) eller bare lagt under varmelampa 
(34,8) enn i kontrollgruppen (47,9 %) (Figur 2). 
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Figur 1. Smågristap (% av levendefødte)            Figur 2. % kull hvor ihjelligging  
ved de ulike behandlingene.             skjer 
 
Tørking og massering av spedgrisene stimulerer blodomløp og lungefunksjon, 
samtidig som det brukes lite energi til opptørking. Spedgrisen får dermed  mer 
energi som kan brukes til å suge råmelk. Samtidig vil det å legge grisungene inn i 
et varmt spedgrishjørne ha en umiddelbar læringseffekt, siden de vil huske det 
som var varmt og behagelig. Denne læringsprosessen går lettere hvis det er en 
lampe som lyser, siden grisungene tiltrekkes av lyset og assosierer lyset med 
varme. Det blir altså lettere å finne tilbake til varmekilden. Det er derimot viktig å 
ikke stenge dem inne i hjørnet den første tiden da dette forsinker diingen. 
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Andre faktorer ved stellet som sterkt kan bidra til å redusere tapet er systematisk 
kullutjevning i store kull helst innen det første levedøgnet og positiv håndtering og 
kontakt med dyrene. Det å stenge inn grisungene i smågrishjørnet under fôring av 
purka kan redusere tapet i noen tilfeller, men resultatene er ikke entydige. 
 
Smågristap i ulike fødebinger 
Siden spedgristap som følge av ihjelligging ser ut til å ha så sterk sammenheng 
med morsatferden, er det vanskelig å “drømme” om en optimal fødebinge, som i 
seg selv kan minimere tapet. Utformingen av fødebingen vil dessuten alltid være 
begrenset av økonomiske rammer, og hensynet til hygiene og arbeidsforbruk vil 
veie tungt for den praktiserende bonde. En løsning med løsgående purker vil alltid 
kreve mer oppfølging av røkteren enn et system med fikserte purker. Dette viser 
seg i enda større grad i systemer der diegivende purker holdes i gruppe. Likevel 
har vi i dag fødebinger med løsgående purker (sveitsiske løsninger) som er fullt på 
høyde med en tradisjonell fikseringsbås, med tanke på produksjonsresultater. 
Sveitsiske fødebinger med atskilt gjødslings - og liggeplass har gitt meget gode 
produksjonsresultater i forsøk (Tabell 1), men tradisjonelle norske fødebinger gir 
også tilsvarende kullresultater. 
 
Tabell 2. Oversikt over produksjonsresultater fra 4 ulike bingesystemer (Roland Weber: 
resultater fra forsøk utført i Tänikon i Sveits i perioden 1992-1999). 
 Fødebinge m/ 

fikseringsbås 
Fødebinge 
m/ atskilt 
gjødslings 
og 
liggeplass,  
type 1 

Fødebinge m/ 
atskilt gjødslings 
og liggeplass,  
type 2 

Fødebinge m/ 
spedgrisplass 
midt i bingen 
samt atskilt ligge 
og 
gjødslingsplass 

Antall kull i forsøk 127 45 45 53 
Bingestørrelse 4.1 7.3 7.0 7.0 
Tap fra fødsel til 
avvenning, % 

15.7 13.5 15.2 11.3 

Ihjelliggede, % 4.4 7.4 6.3 5.5 
Andel purker uten 
ihjelligging, % 

70.9 48.9 51.1 64.2 

Små og svakfødte 
griser, % 

7.5 2.1 5.0 3.2 

 
Det er så vidt vi vet ikke gjort noen systematiske undersøkelser på betydningen av 
størrelsen på fødebingen for morsatferd og spedgristapet, men erfaringer tyder på 
at størrelsen i seg selv har marginal betydning når vi kommer over på større 
norske fødebinger for løsgående purker. Den faktoren ved det fysiske miljøet som 
utvilsomt har størst betydning for tapet er utforming av smågrisplassen (varme, 
komfort, stort nok til alle). Hvis smågrisplassen har et tykt lag med strø eller 
alternativt en komfortabel madrass og er varmt og stort nok, vil smågrisene 
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naturlig nok oppholde seg der en større del av tiden utenom diegivingen. Dette 
reduserer da risikoen for ihjelligging. Hvis alle vegger i fødebingen er utstyrt med 
fendere, reduserer også dette sjansen for at purka ligger i hjel grisunger mot 
veggen. Det er likevel viktig å huske på at ihjelliggingen som oftest skjer sentralt 
bingen. 
 
Konklusjon 
De faktorene som utvilsomt har størst betydning for spedgristapet er rutiner 
omkring grising og røkterens håndtering av dyra, purkas morsatferd og kvaliteten 
av smågrisplassen. Purkas morsatferd kan videre påvirkes i positiv retning ved å 
tilby tilstrekkelig redebyggingsmateriale i god tid før grising og ved en positiv 
behandling av dyrene så tidlig i livet som mulig. Smågrisplassen må være stor 
nok, varm og ha god liggekomfort. Dette øker bruken av smågrisplassen, og gjør 
at purka får være mer i fred utenom diegivingen. 
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