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Bakgrunn
Stortingets vedtak om forbud mot kastrering av gris er begrunnet med ønske om
bedre dyrevelferd. Selve inngrepet, med de smerter og ubehag det påfører dyrene
både under og etter kastreringen, er lagt til grunn for forbudet. Imidlertid er det
også andre aspekter ved hanngrisproduksjonen som er relatert til dyrevelferd. Det
å fôre fram ukastrerte hanngriser kan medføre større problemer med aggresjon og
seksuell atferd blant grisene (Ellis et al. 1983, Rydhmer et al. 2003). Dette
innebærer at de mest dominante grisene i større grad trakasserer griser med lavere
rangorden ved biting/slåssing og at de viser seksuell atferd og rir både på andre
hanngriser og på purker. Høyere frekvens av benskader har også vært rapportert i
forbindelse med hanngrisproduksjon (Rydhmer et al. 2003). Det er derfor av stor
betydning å komme fram til praktiske løsninger for hanngrisproduksjon som søker
å minimalisere uønsket atferd, og dermed ivaretar god dyrevelferd. Det er grunn
til å tro at en ved å holde dyrene i stabile sosiale grupper fra fødsel til slakt vil få
mindre kamp om rang, og muligens også en senere kjønnsutvikling enn om griser
fra flere kull blandes sammen. Om dette kan gi effekter i form av redusert
aggressiv og seksuell atferd, og dermed bedret dyrevelferd er undersøkt i dette
prosjektet som er et delprosjekt i Fagsenteret for kjøtt sitt prosjekt om effekt av
gruppesammensetning på androstenon og skatol (se eget innlegg).

Formål
Formålet med prosjektet var å undersøke effekten av stabile grupper fra fødsel til
slakt ved å sammenligne atferdsparametre og frekvens av sårskader hos kastrerte
og ukastrerte hanngriser i stabile fødsel-til-slakt-system med hanngriser som
blandes med griser fra flere kull.

Materiale og metoder
Registrering av atferd
Totalt 175 dyr fra to slakteomganger i én besetning er inkludert. Det var tre
grupper av dyr. I FTS-gruppen ble grisene holdt i stabile grupper fra fødsel til
slakt, uten å flyttes eller blandes med andre griser. I MIX-gruppen ble tre og tre
kull blandet ved ca. 25 kg levende vekt og fordelt på nye grupper. Begge disse



gruppene besto av ukastrerte hanngriser som gikk sammen med purker. I
kontrollgruppen ble kastrater og purker fôret fram i stabile grupper i FTS-binger.

Det ble gjort registreringer på enkeltindividnivå på fire tilfeldige hanngriser per
binge. Det ble registrert frekvens av bitt, riding og slag med hodet (den atferd
grisen benytter når den vil jage bort andre individer) mot henholdsvis purker og
andre hanngriser. Observasjonene ble foretatt i forbindelse med fôring, fra 10
minutter før fôringen startet, og i 50 minutter. Alle registreringene ble gjort av en
og samme person. Det ble gjennomført to registreringsomganger per binge.

Registrering av sårskader
Registrering av sårskader ble gjennomført på totalt 1838 dyr fra to
slakteomganger i to besetninger. Registreringene ble gjort ca. 14 dager før
begynnende slakting. I den ene besetningen (den samme besetningen som ved
atferdsregistreringen) inngikk en FTS-gruppe, en MIX-gruppe og en
kontrollgruppe, men her ble alle dyr i bingene inkludert. I den andre besetningen
var det en FTS-gruppe og en MIX-gruppe. For sårregistrering ble det benyttet en
skala fra 0-3 for hhv. frampart og bakpart (0=ingen tydelige sårstriper, 1=1-5 sår,
2=6-10 sår og 3=>10 sår). Det ble beregnet en sårindeks per dyr ved å summere
registreringene for frampart- og bakpartskader. Det ble også beregnet en sårindeks
per binge ved å summere sårindeksene for alle griser i bingen og dele på antall
griser i bingen. Av praktiske grunner ble registreringene utført av tre forskjellige
personer.

Statistiske analyser
Både for atferd og for frekvens av sårskader ble det benyttet ikke-parametriske
tester for å undersøke om det var forskjeller mellom gruppene. For
atferdsregistreringene ble analysene gjort både  på individnivå og på bingenivå
For gjennomsnittlig sårindeks ble det også gjennomført en multippel
regresjonsanalyse som korrigerte for at registreringen ble utført av forskjellige
personer. Det ble undersøkt om det var signifikante korrelasjoner mellom atferds-
parametrene og sårindeks på individ- og bingenivå.

Resultater og diskusjon
På individnivå (Tabell 1) ble det påvist signifikante forskjeller mellom gruppene
når det gjaldt frekvens av bitt og slag med hodet, mens forskjellene på bingenivå
(Tabell 2) var nær signifikante. Frekvensfordeling for disse to atferdene per
gruppe er vist i Figur 1. For frekvensen av riding ble det ikke påvist forskjeller
mellom FTS-gruppen og Mix-gruppen. Registrert frekvens av riding var
imidlertid lav i alle gruppene i denne studien.



Resultatene av sårregistreringene (Tabell 3) bekrefter det som ble funnet i
atferdsanalysene. Frekvensen av sårskader i FTS-gruppen var nesten halvert i
forhold til Mix-gruppen. Det er interessant å observere at gjennomsnittlig
sårindeks på bingenivå i FTS-gruppen var nede på samme nivå som i
kontrollgruppen med purker og kastrater. På bingenivå var det klare assosiasjoner
mellom sårindeksen og atferd, slik at høy frekvens av bitt, slag og riding som
forventet medførte høy frekvens av sårskader.

Tabell 1. Gjennomsnittlig frekvens av atferdene bitt, slag med hodet og riding per dyr,
observasjonsperiode og gruppe, analysert på individnivå

FTS-
gruppe Mix-gruppe

Kontroll
(purker og kastrater)

Kruskal-Wallis
test

Antall dyr 59 60 56
Antall binger 15 15 14
Bitt 1,48a 2,47b 0,70a <0,0001
Slag med hodet 1,56a 2,30b 0,96c <0,0001
Riding 0,13a 0,23a 0,009b 0,04
a,b,c Indikerer forskjeller mellom gruppene for hver av faktorene signifikant på 5 % nivå

Tabell 2. Forskjeller mellom FTS-gruppen og Mix-gruppen for parametrene bitt, slag med
hodet og riding, analysert på bingenivå

Kruskal-Wallis test
Bitt Slag med hodet Riding

Alle tre grupper 0,003 <0,001 0,15
FTS-gruppe - Mix-gruppe 0,06 0,07 0,98
FTS-gruppe - Kontroll 0,17 0,02 0,06
Mix-gruppe - Kontroll <0,001 <0,001 0,07

Tabell 3. Gjennomsnittlig sårindeks per besetning, innsett og gruppe analysert med
multippel regresjonsanalyse korrigert for at forskjellige personer foretok registreringene

n FTS-gruppe Mix-gruppe
Kontroll

(purker og kastrater)
Besetning1 Innsett 2 677 0,291 0,611 0,311

Innsett 3 677 0,622 0,782 0,311

Besetning 2 Innsett 2 236 0,233 0,393

Innsett 3 248 0,512 0,832

Totalt, korrigert for person 0,32A 0,55B 0,34A

1-3 angir forskjellige personer som foretok registreringene
A,B angir grupper som er signifikant forskjellig (p<0,05).



Figur 1. Fordeling av frekvens av slag med hode (øverst) og bittfrekvens (nederst)
per gruppe og observasjonsperiode

Konklusjon
Blanding av griser ved 25-30 kg levendevekt påvirker dyrene i hele
framfôringsperioden. Atferds- og sårregistreringene gir klare indikasjoner på at
det ut fra et dyrevelferdsmessig aspekt er bedre å fôre fram hanngriser i fødsel-til-
slakt-binger enn i et tradisjonelt system hvor griser fra flere kull blandes.
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