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Innledning  

I Norge dør rundt 15 % av alle levendefødte spedgris, og mesteparten dør i løpet 

av de første 2-3 dagene etter fødsel av sult, kulde og ihjelligging (e.g. Marchant et 

al., 2001). Mens nyfødte spedgris har et relativt høyt temperaturkrav (ca 30-34 °C) 

holdes temperaturen i husdyrrommet rundt purkas temperaturkrav, rundt 16–20 °C. 

Dette fører til et stort varmetap hos spedgrisen etter fødsel, og selv om varmetap 

sjelden blir registrert som dødsårsak, kan hypotermi ofte være primærårsaken til 

sult og ihjelligging (Edwards, 2002). Det er derfor viktig å redusere varmetapet så 

tidlig som mulig etter fødselen. Inntak av råmelk tidlig etter fødselen er også svært 

viktig både for immunforsvaret, termoregulering, (Gentz et al., 1970) og 

overlevelse (Tuchscherer et al., 2000). Tidligere studier har vist at spedgrisen dier 

raskere etter fødsel når de blir lagt til juret (Andersen et al., 2007) og det er 

dokumentert en 8 % reduksjon i spedgrisdødeligheten ved å overvåke fødsler, gi 

melk, tørke dem eller legge spedgrisen i hjørnet etter fødsel (e.g. Andersen et al., 

2009). For bonden er det viktig å vite hvilke av disse rutinene som er mest 

effektive med tanke på å redusere spedgrisdødelighet. Formålet med dette studiet 

var å undersøke effekten av seks ulike rutiner rundt fødsel på tid til fra fødsel til 

råmelk inntak (tid til første diing), vekt øking, varmetap og spedgrisoverlevelse.   

 

Materiale og metode 

Dette forsøket ble gjort over tre puljer i en kommersiell smågrisbesetning i Norge 

med LY purker (Paritet: 1-7, gjennomsnittlig 2.7±0.2). Purkene ble oppstallet 

individuelt i 6.2 m² fødebinger, med gulvvarme i spedgrishjørnet (28 ºC) og sagflis 

og halm over hele betonggulvet i bingen. Totalt 67 kull ble fordelt på seks ulike 

behandlinger: 1. Kontroll (KON n=14) ingen behandling 2. Hjørne (HJØ n=13) 3. 

Jur (JUR n=10) 4. Tørk (TØRK n=10) 5. Tørk og legg i hjørnet (T+HJØ n=9) og 

6. Tørk og legg til jur (T+JUR n=11). Alle spedgrisene i et kull fikk samme 

behandling. Tannfiling og kryssfostring ble utført mellom 12- 24 timer etter fødsel, 

men resultater fra kryssfostrede griser er ikke inkludert.  Følgende ble registrert på 

hver spedgris: Ved fødsel: fødselstidspunkt, rekkefølge i kullet, vekt, 

kroppstemperatur og tid til første diing (tre sug på samme spene). Ved 2 og 24 

timer etter fødsel: vekt og kroppstemperatur. Alle døde griser 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.  

 

Resultater 

Spedgrisdødelighet 

Total dødelighet i dette studiet var 10.1±1.4 (% av levendefødte), og 65.2 % av 

spedgrisene døde uten melk i magen (Tabell 1). Totalt 5.9 % av spedgrisene var 

dødfødte. Flere levendefødte døde i JUR sammenlignet med KON og T+HJØ 

(χ
2

5,39=75.2, P<0.001), men det var ingen andre forskjeller i dødelighet mellom 

behandlingene (Tabell 1). Det var klart lavere dødelighet i T+JUR i pulje 2 men 

ikke i pulje 1 og 3 (χ
2

2,39=18.3, P<0.001).  

 

Tabell 1: Spedgrisdødelighet i de ulike behandlingene (gjennomsnitt ± S.E.). 

                                   KON          HJØ               JUR             TØRK           T+HJØ          T+JUR 

Spedgrisdødelighet* 7.9±2.1b 11.5±2.1ab 15.1±3.8a 9.7±2.7ab 7.1±2.7b 9.3±3.5ab  

Levendefødte (ant) 13.3±05b 14.5±0.5ab 14.8±0.6ab 13.8±0.8ab 12.6±0.7b 14.9±0.6a  

Død uten melk* 3.9±1.9ab 1.6±0.8a 5.4±1.7b 1.4±1.3a 2.3±1.2ab 6.0±2.1b  

Død med melk* 2.0±0.8a 2.0±1.1a 3.8±1.9a 2.8±1.0a 3.3±2.2a 0±0b  

Ihjeligget uten melk* 0.5±0.3a 4.9±1.8b 3.2±1.9b 1.3±0.6ab 1.5±1.1ab 2.7±1.2b  

Ihjeligget med melk* 1.5±0.8 3.0±1.3 2.8±1.4 4.2±1.4 0.0±0.0 0.6±0.6  
* % av levendefødte døde frem til avvenning 

 

 

 
Figur 1: Sammenhengen mellom spedgrisens kroppstemperatur ved 2 timer og 

spedgrisdødelighet samt tid til første diing.  
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Økt kullstørrelse økte spedgrisdødeligheten (χ
2

1,39=27.6, P<0.001). 

Sannsynligheten for å overleve økte når spedgrisen hadde økt fødselsvekt 

(χ
2

1,39=29.1, P<0.001), kortere tid fra fødsel til første diing (χ
2

1,39=8.0, P<0.001) 

og en høyere kroppstemperatur 2 timer etter fødsel (χ
2
1,39=12.4, P<0.001; Figur 1).  

 

Tid til første diing, vektøking og varmetap 

Tid til første diing var kortest i T+JUR og JUR (F5,694=5.8, P<0.001; Tabell 2), og 

økt kullstørrelse gav økt tid fra fødsel til diing (χ
2
1,39=23.2, P<0.01). Spedgrisen 

var raskere til å die når de hadde høyere fødselsvekt (F1,694=18.2, P<0.001) og en 

høyere kroppstemperatur 2 timer etter fødsel (F1,694=8.1, P<0.001; Figur 1).  

 

 
Tabell 2:Tid til første diing, vektøking og varmetap.  

                               KON             HJØ               JUR              TØRK            T+HJØ         T+JUR    

Tid til diing (min) 59.3±3.9a 96.3±4.5b 41.6±4.8c 57.4±3.4a 77.7±5.9d 43.2±3.2c 

Fødselsvekt (kg) 1.5±0.1 1.5±0.0 1.4±0.2 1.4±0.1 1.5±0.1 1.4±0.1 

Vektøking 2t (g) 42.9±12.2a -29.4±9.4b 19.8±9.1a 21.2±11.0a 24.7±11.3a 16.8±10.2a 

Vektøking 24t (g) 163.8±18.1a 61.3±11.2b 64.2±10.1b 84.1±15.0b 128.1±16.0c 118.7±18.4bc 

Temp. fødsel (ºC) 37.8±0.2a 37.9±0.8a 38.0±0.1b 37.1±0.5a 37.8±0.2a 38.0±0.2b 

Temp. 2t (ºC) 36.8±0.1a 37.1±0.1b 37.1±0.1b 36.6±0.2a 37.1±0.1a 37.4±0.1b 

Temp. 24t (ºC) 37.7±0.1 37.7±0.1 37.9±0.1 37.5±0.1 37.8±0.2 37.7±0.1 

 

 

Spedgrisene som ble lagt i hjørnet etter fødsel hadde en lavere vektøkning ved 2 

timer sammenlignet med de andre behandlingene (F5.728=3.2, P<0.01). Det var 

høyest vektøkning fra fødsel til 24 timer i griser som ble født tidlig i kullet 

(F1.728=15.2, P<0.001). 

Spedgrisene som ble lagt i hjørnet etter fødsel hadde en høyere kroppstemperatur 

ved 2 timer sammenlignet med de andre behandlingene (F1.716=6.5, P<0.01). Det 

var også en høyere kroppstemperatur ved 2 timer hos spedgris som ble født tidlig i 

kullet (F5.716=11.2, P<0.001), som hadde økt fødselsvekt (χ
2
1,39=59.1, P<0.001) og 

kortere tid fra fødsel til første diing (χ
2

1,39=11.2, P<0.01). 

 

Diskusjon 

Det var en generelt lav spedgrisdødelighet i alle behandlingene, noe som kan 

skyldes gode eksisterende rutiner i besetningen rundt fødsel, som tannfiling, 

kryssfostring og melketildeling i spedgrishjørnet. De tre behandlingene som 

inkluderte å tørke spedgrisen etter fødsel hadde alle en dødelighet under 10 %, noe 

som støtter tidligere funn om at redusert varmetap etter fødsel reduserer dødelighet 

(Andersen et al., 2009). Kullene som ble tørket og lagt til jur hadde en 
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gjennomsnittlig kullstørrelse på 14.9, men hadde allikevel en dødelighet på 9.3, 

noe som tydelig illustrerer de positive effektene av kombinasjonen å bli tørket og 

få i seg råmelk tidlig etter fødselen. Men i motsetning til tidligere funn var det 

ingen klar forskjell i dødelighet mellom kontroll og behandlingene som innebar 

tørking eller legge til jur. I dette studiet ble grisungene i kontroll behandlingen 

håndtert for å kunne sammenligne temperatur og vektøking, og denne håndteringen 

kan ha vært nok til å utligne potensielle forskjeller mellom behandlingene. Tid til 

første diing ble redusert ved å tørke grisene og legge dem til juret, mens de brukte 

lengst tid fra fødsel til diing når de ble lagt i hjørnet. Selv om varmetapet ble 

redusert i det oppvarmede hjørnet vil det fortsatt være negativt ikke å få i seg 

råmelk, og dette slo følgelig negativt ut på vektøkingen.  

 

Uavhengig av behandling var også individuelle egenskaper hos spedgrisen viktig 

for overlevelsen, som fødselsvekt og fødselsrekkefølge, i tillegg til tid til første 

diing og kroppstemperatur 2 timer etter fødsel. Det er også en klar samspilleffekt 

mellom disse egenskapene; en tyngre spedgris født tidlig i kullet vil ha en større 

evne til å sikre seg en spene og innta råmelk sammenlignet med letter søsken født 

senere i kullet, og dette vil føre til et redusert varmetap og større vektøking, noe 

som igjen reduserer dødeligheten. Stor kullstørrelse var negativt både for tid til 

diing, vektøkning og overlevelse, og det er vist at økte kullstørrelser fører til flere 

lette og underutviklede griser ved fødsel, og vil derfor klart øke dødeligheten. 

Konklusjonen fra disse resultatene er at ved å tørke spedgrisen etter fødsel vil en 

kunne oppnå lav dødelighet, selv i store kull. Både kullstørrelse og egenskaper hos 

spedgrisen selv vil påvirke overlevelsen, og effekten av rutiner rundt fødsel vil 

være redusert i de store kullene.  
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