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Innledning  

Når domestiserte purker gis muligheten til å vise naturlig morsatferd vil de lete 

etter en egnet redeplass 1 – 2 dager før fødselen og bygge rede ca 5 – 10 timer før 

fødsel (Jensen et al., 1993). Purka og smågrisen tilbringer de første tre dagene i 

redet, og de vil kun forlate redet for korte turer. Ved å bli værende i redet 

reduseres sjansen for at spedgrisen forvirrer seg vekk fra purka, blir oppdaget av 

rovdyr, og ikke minst får spedgrisen varme og melk fra juret, noe som er essensielt 

for spedgrisoverlevelsen. Spedgrisen og purka er derfor sterkt motivert for å være 

nær hverandre de første dagene etter fødselen. Moderne fødebinger er utstyrt med 

et oppvarmet spedgrishjørne for å redusere varmetap og ihjelligging, men 

problemet er at spedgrishjørnet blir lite brukt den første tiden etter fødselen, når 

majoriteten av spedgrisdødeligheten forekommer (Dyck and Swierstra, 1987). Ved 

å teste spedgrisers preferanse for temperaturer og liggeunderlag kan det være 

mulig å lage et mer attraktivt spedgrishjørne og Vasdal et al. (2010) fant at 

spedgris foretrekker høye temperaturer og et tykt lag med sagflis. Et annet viktig 

spørsmål er om økt bruk av hjørnet tidlig etter fødsel faktisk kan redusere 

dødeligheten, da det ikke finnes noe vitenskapelig dokumentasjon på dette. 

Formålet med dette studiet var for det første, å undersøke om et mer attraktivt 

spedgrishjørne kan øke bruken de første dagene etter fødsel, og for det andre, om 

økt bruk av spedgrishjørne kan påvirke spedgrisdødeligheten.  

 

 

Materiale og metode 

Dette forsøket ble gjort over tre puljer på UMB med totalt 46 LY purker (Paritet: 

1-8, gjennomsnittlig 2.7±0.2). Purkene ble tilfeldig fordelt mellom binger med ett 

av tre ulike spedgrishjørner; 1. Kontroll (KON n=17): kun et tynt lag med sagflis i 

hjørnet. 2 liggeunderlag (LIGG n=15): et tykt lag (ca 7 cm) med sagflis i hjørnet. 

3. Hytte (HYTTE n=14): et tykt lag med sagflis, i tillegg til en ekstra vegg som 

økte temperaturen i spedgrishjørnet med 2-3 °C.  

 

Alle fødebingene målte 8.9 m², med 3.7 m² spaltegulv i purkeområdet, mens 

betonggulvet i purkeområdet var dekket av et 2 cm tykt lag med sagflis. 



 

 

Spedgrishjørnet målte 1.9 m², og hadde en 250 W varmelampe i taket som ble styrt 

av infrarøde temperatursensorer. Temperaturen i hjørnet lå rundt 30 ºC i KON og 

LIGG, og ca 32 ºC i HYTTE. Lufttemperaturen i fødeavdelingen ble holdt på 20 

ºC frem til fødsel, og ble satt ned til 16 ºC etter fødsel. Purkene fikk kraftfôr kl 08 

og 14, og fikk i tillegg 2 kg med redebyggingsmateriale (halm) fra dag 113 frem til 

fødsel. Normale rutiner som tannfiling, jerninjeksjon og kastrasjon ble 

gjennomført på alle kull. Dersom ei purke hadde flere spedgris enn funksjonelle 

spener ble noen av spedgrisene kryssfostret til mindre kull. Alle døde spedgriser 

ble obdusert for å fastslå dødsårsak, og ble klassifisert som èn av fem dødsårsaker: 

dødfødt, død med eller uten melk, ligget på med eller uten melk.  

 

Purkene ble videofilmet fra fødsel frem til tre dager etter fødsel, og følgende ble 

registrert hvert 10. minutt fra 08-14, og fra 20-02 dag 0, 1 og 2 etter fødsel;  

Antall spedgris som: 1. er i spedgrishjørnet 2. dier 3. er aktive i purkeområdet 4. 

hviler alene, uten kroppskontakt 5. hviler i kroppskontakt med kullsøsken eller 

purka.   

 

Resultater 

Spedgrisens bruk av spedgrishjørnet 

Spedgris i HYTTE brukte hjørnet klart mindre enn spedgris i KON og LIGG 

(F2.88=10.8, P<0.001), men det var ingen forskjell i tid brukt i hjørnet (% av 

observasjoner) mellom KON og LIGG (Tabell 1). Bruk av hjørnet økte med dag 

etter fødsel i alle tre behandlingene (F4.88=6.8, P<0.01), og denne økingen var 

størst i LIGG (F4.88=2.7, P<0.05; Figur 1).  

 

 

Tabell 1: Spedgrisens bruk (% av observasjoner) av ulike områder i fødebingen 

(gjennomsnitt ± S.E).  

  

 

               Behandling    Behandling 

Interaksjon 

Beh*Dag 

  

KON 

(n=17)  

LIGG 

(n=15) 

HYTTE 

(n=14) F2.88 P-verdi P-verdi 

I hjørnet 28.8±4.5a 30.4±4.7a 17.0±5.0b 10.8 <0.001 <0.05 

Dier 27.3±2.0 24.8±1.6 25.0±2.3 1.5 ns ns 

Purkeområdet 10.3±1.1ab 9.7±0.7a 12.4±1.2b 1.9 ns <0.05 

Hviler alene* 2.3±0.7 3.6±2.6 1.3±0.4 0.7 ns ns 

Hviler sammen** 31.2±2.9a 31.3±4.5a 44.0±4.2b 3.0 0.5 <0.001 
*Hviler alene uten kroppskontakt med noen andre. **Hviler sammen med purka og/eller kullsøsken 

 

Det var store forskjeller mellom kull innen samme behandling i tid brukt i hjørnet, 

hvor noen kull tilbrakte 2 % av tiden i hjørnet, mens andre kull brukte hjørnet 72 



 

 

% av tiden. Tid brukt i hjørnet var ikke påvirket av paritet, kullvekt eller 

kullstørrelse. Kull i HYTTE tilbrakte mer tid i nærheten av purka sammenlignet 

med kull i KON og LIGG (F2.88=3.0, P<0.05; Tabell 1). 

 

 

 

Figur 1: Tid brukt i spedgrishjørnet (% av observasjoner) i de tre behandlingene 

de første tre dagene etter fødsel (Gjennomsnitt ± S. E.). Forskjell mellom dager 

innen behandling a, b, c: P<0.05. Forskjell innen dag mellom behandling: * P< 

0.05, ** P<0.01. 

 

Spedgrisdødelighet 

Totalt døde 13.8 % av de levendefødte spedgrisene i dette forsøket, hvorav 9.4 % 

døde før de hadde fått melk, mens 4.4 % døde etter å ha inntatt melk. Det var 

ingen signifikante forskjeller i dødelighet mellom de tre behandlingene (Tabell 2). 

Verken paritet, kullstørrelse eller kullvekt påvirket dødeligheten. Færre spedgris 

døde av andre årsaker enn ihjelligging i LIGG enn de to andre behandlingene 

(χ
2

2,29=31.0, P<0.01; Tabell 2).  

 

Tid brukt i hjørnet (% av observasjoner) hadde ingen sammenheng med 

spedgrisdødelighet i noen av de tre behandlingene på dag 0, 1 eller dag 2. Det var 

heller ingen sammenheng mellom spedgrisdødelighet og tid brukt (% av obs) i 

nærheten av purka, tid brukt aktiv nær purka eller tid brukt på å hvile alene.   
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Tabell 2: Spedgrisdødelighet (% av levendefødte) i de tre behandlingene 

(gjennomsnitt ± S.E). 

                 Behandling  

  

KON 

(n=17)  

LIGG 

(n=15) 

HYTTE 

(n=14) χ2
2, 29 P-verdi 

Kullstrl. (ant.) 12.4±0.4 13.0±0.2 12.9±0.4 0.0 ns 

Dødfødt* 6.2±2.1 6.0±2.4 5.3±2.7 0.1 ns 

Fødselvekt (kg) 1.6±0.1 1.4±0.1 1.5±0.1 0.0 ns 

Dødelighet** 13.4±3.9 12.9±3.2 15.2±3.3 2.9 ns 

Ihjelligget 5.2±2.6 9.2±2.9 8.2±3.5 2.6 ns 

Død andre årsaker 8.1±2.1 3.1±1.2 9.9±2.5 31.0 <0.01 
* % av totalt fødte. ** % av levendefødte.

  

 

Diskusjon 
Resultatene fra dette forsøket viser at det antatt mest attraktive hjørnet, HYTTE, 

med høy temperatur og mye sagflis var det som ble minst brukt av spedgrisene. 

Totalt tilbrakte spedgrisene mindre enn en tredjedel av tiden i hjørnet i løpet av de 

første dagene etter fødselen, noe som støtter tidligere funn at spedgrisen 

foretrekker å ligge hos purka den første periode etter fødselen (Hrupka et al., 

1998).  På tross av at det var store forskjeller i bruk av hjørnet mellom kullene, var 

det ingen sammenheng mellom tid brukt i hjørnet og spedgrisdødelighet. Flertallet 

av grisene som døde ble funnet uten melk i magen, noe som tyder på at sult kan ha 

vært en predisponerende dødsårsak. Det har lenge vært en hypotese om at økt bruk 

av spedgrishjørnet tidlig etter fødsel vil redusere dødeligheten, men dette blir ikke 

støttet av disse resultatene, noe som kan tyde på at spedgrishjørnet er mindre viktig 

for overlevelse enn tidligere antatt. Biologisk sett vil en økt tid sammen med mor 

etter fødsel være positivt for avkommets overlevelse, og spedgrisen vil derfor 

alltid være sterk motivert for å være nær purka, selv om vi tilbyr dem et 

tilsynelatende attraktivt spedgrishjørne.  
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