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Bakgrunn 

Siden 2002 har norske hanngriser blitt kastrert av veterinærer og med bruk av 

bedøvelse. Målsettingen har imidlertid vært å avvikle kastrering helt, og det har 

vært satt inn store ressurser for å finne en løsning på råneluktproblematikken. I 

2009 ble det i Norge og EU godkjent en vaksine mot rånelukt. Høsten 2010 ble 

denne prøvd ut i norske besetninger og slakterier. 

 

Hva er rånelukt? 

Rånelukt skyldes at kjøttet inneholder høye nivåer av androstenon og/eller skatol. 

Androstenon er et steroid som produseres i testiklene. Produksjon tiltar i takt med 

kjønnsmodningen. Skatol er et nedbrytningsstoff fra tryptofan og dannes i tarmen 

hos alle griser. I forbindelse med kjønnsmodningen reduseres evnen til å bryte ned 

skatol i leveren. Denne endringen skyldes i alle fall delvis påvirkning fra 

androstenon og andre steroider. 

 

Hva er vaksinering mot rånelukt? 

Vaksinering mot rånelukt er en alternativ metode til kirurgisk kastrering av gris. I 

stedet for å fjerne testiklene, stanser man dyrenes kjønnsutvikling ved hjelp av en 

vaksine. Vaksinen får dyret til å utvikle antistoffer rettet mot GnRH. 

Nøytralisering av kroppens eget GnRH gjør at produksjon av FSH og LH stopper 

opp. Dermed opphører påvirkningen på testiklene som er nødvendig for å 

opprettholde naturlig kjønnsutvikling, og testikkelfunksjon. Produksjonen av 

androstenon vil dermed stoppe opp, og også skatolnivået vil indirekte påvirkes.  

I praksis innebærer metoden at grisen får to injeksjoner. Den første kan gis fra 

grisen er 8 uker gammel. Den siste skal gis 4-6 uker før slakting. 

 

Fordeler ved vaksinering 

En åpenbar fordel er at man slipper det kirurgiske inngrepet. Grisen unngår smerte 

og stress ved inngrepet, og bonden spares for arbeid og veterinærutgifter. Risikoen 

for rånelukt i kjøttet blir minimal.  

Inntil 2. behandling opprettholder dessuten grisen sine hanndyr-egenskaper, noe 

som innebærer bedre fôrutnyttelse (7-17 %) og høyere kjøttprosent. Noen studier 

rapporterer også om bedre tilvekst (5-10 %), men her er ikke resultatene entydige. 



 

 

Etter 2. behandling endres dyrenes atferd til å bli som kastrater. Dette medfører at 

man unngår negativ effekt i form av aggressiv og seksuell atferd. 

 

Nye utfordringer  

Alle griser må behandles to ganger. For besetninger med små puljer kan derfor 

dette innebære betydelige veterinærkostnader. Prisen for selve vaksinen er ca. 25 

kr per gris. Metoden har vært kjent fra blant annet Australia i over 10 år. Det har 

imidlertid vært delte meninger om dette er en ønsket løsning for Norge, og noen 

stiller spørsmål ved om gris behandlet på denne måten for å undertrykke 

hanngriseffekter, er i tråd med de etiske verdier i norsk landbruksproduksjon. 

 

HMS-aspektet og faren for selvinjeksjon har også vært tema for debatt, da 

preparatet vil ha effekt på alle pattedyr, inkludert menneske. Det er imidlertid 

utviklet gode sikkerhetsinjektorer, og erfaring tyder på at dette ikke er noe stort 

problem. 

 

Metoden vil medføre en ”ny type gris” ved slakteriene. Per i dag finnes det ingen 

god, praktisk og objektiv metode for å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte 

hanngriser. Selv om testikkelstørrelsen i gjennomsnitt vil være mindre hos 

vaksinerte dyr, finnes det også hanngriser med naturlig små testikler som likevel 

kan ha høye nivåer av rånelukt. Masse-behandling av gris er ikke uproblematisk. 

Det er fort gjort at det skjer glipp i forbindelse med merking og sprøyting, noe som 

kan medføre at enkeltdyr ikke får begge vaksinedoser. Utfordringen er å sikre at 

disse ikke når ut til forbrukerne.  

 

Utprøving i Norge 

Utprøvingen som ble gjennomført i Norge høsten 2010 var en praktisk utprøving 

for å komme fram til konkrete løsninger på hvordan slakteriene skal kontrollere og 

håndtere slakt fra vaksinerte griser. Vaksinens effekt med tanke på å eliminere 

rånelukt er godt dokumentert gjennom en rekke studier. Hovedfokus ved 

utprøvingen var derfor å komme fram til kriterier for å identifisere dyr som ikke 

hadde fått begge vaksinedoser. 

 

Fase 1 og fase 2 

Utprøvingen var delt i to faser. I fase 1 inngikk én pulje med totalt 160 griser fra 

én besetning. Fire dyr hadde ikke fått vaksinedose nr 2, og fungerte som 

”kontroller”. Animalia var ansvarlig for omfattende registrering og prøvetaking på 

slakteriet.  

 

I fase 2, som startet 1. oktober inngikk ca. 20 besetninger, fordelt på 4 slakterier. 

Kontrollen var forenklet i forhold til fase 1, og slakteriene var selv ansvarlige. I 



 

 

alle besetninger var det 1-4 dyr som ikke fikk vaksinedose 2. Disse ble merket og 

fungerte som negative kontroller. Utprøvingen ble avsluttet ved nyttår. 

 

Foreløpige resultater 

Fase 1 

Observasjoner fra slaktefjøset viste at det var vanskelig å plukke ut dyr som ikke 

hadde fått begge vaksinedoser ut fra atferd og testikkelstørrelse hos levende dyr. 

Testikkelstørrelse ble også bedømt på intakte slakt etter avliving, men det var 

relativt vanskelig å ta gode mål, samtidig som det var vanskelig å finne en 

hensiktsmessig plassering på slaktelinja.  

Testikkelvekt ble det målet som vi valgte å benytte som kriterium for videre 

prøvetaking og utsortering i fase 2 (tabell 1). Dette gir et mer nøyaktig mål på 

testikkelstørrelse enn de andre målene, og er relativt enkelt å utføre. Aksessoriske 

kjønnskjertler ser ut til å være et enda bedre mål på om grisen er vaksinert eller 

ikke, men uttak og måling av disse er mer arbeidskrevende (tabell 2).  

 
Tabell 1. Fordeling av testikkelvekter for uvaksinerte (hanngris) og vaksinerte griser i fase 

1 av utprøvingen og ved et tidligere forsøk. 

 Hanngris Vaksinerte Hanngris 

- tidligere forsøk Testikkelvekt + - + - 

>500g 3 1 0 151 45 % 

>400g 4 0 2 149 72 % 

>350g 4 0 6 145 83 % 

>300g 4 0 13 138 92 % 

 
Tabell 2. Fordeling av lengde på aksessoriske kjønnskjertler (gl. bulbouretralis)for 

uvaksinerte (hanngris) og vaksinerte griser i fase 1 av utprøvingen og ved et tidligere 

forsøk. 

 Hanngris Vaksinerte Hanngris 

- tidligere forsøk Lengde gl. bulbouretralis + - + - 

>100 mm 2 2 0 150 74 % 

>90 mm 3 1 2 148 94 % 

>85 mm 4 0 4 146 98 % 

 

I fase 1 ble det tatt fettprøver av alle dyr for skatol- og androstenonanalyser 

(Tuomola et al. 1997). Ved bruk av den koloritmetriske metoden for 

skatolekvivalenter var det 5 vaksinerte dyr som hadde verdier >0,20ppm 

(Mortensen & Sørensen 1984). Alle prøvene ble derfor også analysert ved bruk av 

HPLC (Gibis 1994) som er en mer spesifikk metode for skatol. Ingen av dyrene 

hadde skatolverdier  >0,20ppm ved denne metoden. Det var heller ingen av dyrene 



 

 

som var vaksinert 2 ganger som hadde androstenonverdier >1,0ppm.. 

Kjøttprosenten lå i gjennomsnitt på 61, og slaktevekten på 80,3 kg.  

 

Fase 2 

I fase 2 skulle slakteriene selv bedømme testikkelstørrelse visuelt og veie alle 

testikler som ble anslått til å veie over 250g. Ved testikkelvekt >300g, ble det tatt 

ut prøve for skatol- og androstenonanalyse. Prøvene ble frosset ned og senere 

sendt til Norges veterinærhøgskole for analyse. Alle kontrolldyr samt alle dyr som 

hadde testikkelvekt >500g ble klassifisert som råne. Resultater fra fase 2 foreligger 

foreløpig ikke, men vil bli presentert på HFM 2011. 

 

Diskusjon 

Vaksinering mot rånelukt er ingen lettvin erstatning for kastrering.  For at 

vaksineringen skal være et fullgodt alternativ til kirurgisk kastrering, må det 

innarbeides nye rutiner både i besetningene og på slakteriene. Gode rutiner er 

nødvendig for å sikre at alle griser behandles korrekt og til rett tid, og nok 

personale er nødvendig for at dette kan gjennomføres uten større stressbelastning 

for dyrene. 

Det vil være nødvendig med en viss kontroll på slakteriene i forhold til om dyrene 

er vaksinert som de skal. Hvor omfattende denne kontrollen vil bli er det foreløpig 

for tidlig å konkludere om. Nødvendig ressursbruk til en slik kontroll, samt 

sikkerheten for å fange opp dyr med rånelukt vil være avgjørende for om dette er 

en metode som vil anbefales av næringen.  
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