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Bakgrunn 

Bogsår er trolig et av de største dyrevelferdsproblemene hos purker i norsk svineproduksjon 
(Baustad et al, 2007). Kjøttkvaliteten kan forringes hos purker med bogsår ved at bogsåret og 
en stor andel av drenerende lymfeknuter infiseres av bakterier (Lund et al, 2003). Bogsår kan 
også gi negativ økonomisk effekt gjennom at purkene blir utrangert (Baustad et al, 2005), og 
ved at det kan gi negativt inntrykk av svinenæringen utad. Helsetjenesten utførte en 
undersøkelse i 2004 og en i 2008 som viste at den totale forekomsten av bogsår og forekomst 
av alvorlige bogsår av grad 4 hadde økt henholdsvis fra 10,1 % til 21,3 %, og fra 0,3 % til 2,3 
% (Baustad et al, 2007, Jørgensen et al, 2009). Tall fra registreringer i Norsvins 
foredlingsbesetninger med Norsk landsvin viser total forekomst av bogsår på ca 22 % hos 
1.kulls-purkene og 32 % hos 2.kulls-purkene (Fredriksen, Aasmundstad, 2011). Dette 
illustrerer at bogsår er et betydelig problem. Bruk av skulderputer som avlaster trykket mot 
Tuber spina scapula kan i teorien være en god måte å forebygge utvikling av bogsår. 
Hensikten med denne studien var å kartlegge effekten skulderputer har på forebygging av 
bogsår. 

 

Materiale og metoder 

Skulderputer av merket CareForePig ble testet i to puljer med LY-purker i en 
smågrisproduserende satellitt som hadde problemer med bogsår. Utvikling av bogsår ble fulgt 
hos 99 purker fra før grising til avvenning. Purkene ble delt inn i par etter tre kriterier: Arr 
etter tidligere bogsår, kullnummer og hold. Halvparten i hvert par fikk skulderpute i løpet av 
første døgn etter grising. Bogsårgrad med skala fra 0 til 4 ble registrert før grising, omkring en 
uke og tre uker etter grising, og ved avvenning. Helsetjenesten for svin sin graderingsskala for 
bogsår ble benyttet (Helsetjenesten for svin, 2012). Registreringene er behandlet som Max 
bogsårgrad (bogsårgraden på den skulderen som har høyest score) og Sum bogsårgrad 
(bogsårgrad på begge skuldrene sammenlagt). De statistiske utregningene og annen 
behandling av data ble gjort i Microsoft Excel 2010.  Det er gjort beregninger av gjennomsnitt 
med 95 % konfidensintervaller og brukt tosidig Student`s t-test med et signifikansnivå på 0,05 
både for forskjeller mellom gruppene og for forskjeller mellom tidspunktene. 

 

Resultat 

Hele 78 % av purkene uten skulderputer hadde bogsår ved avvenning, høyeste Max 
bogsårgrad var 4. Hos purkene som hadde pute hele laktasjonen hadde 28 % bogsår ved 
avvenning, der høyeste Max bogsårgrad var 2. I alt 23 av 49 purker med pute fikk gnagsår av 
putenes festestropp i aksillen, og 14 av gnagsårene var så alvorlige at putene måtte tas av før 
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avvenning. I tillegg hadde 13 purker rødme i aksillen. På grunn av gnagsårene og at purker 
mistet puta, hadde 15 purker puta bare i ca 3 uker etter grising. Av disse purkene hadde 73 % 
bogsår ved avvenning. Høyeste Max bogsårgrad i denne gruppa var 3.  

 
 

 
Figur 1. Gjennomsnitt Sum bogsårgrad i de ulike gruppene purker ved hver av registreringene. Endring i 
bogsårgrad fra registrering til registrering er også markert. 

 

Fra registrering til registrering var det alltid signifikant større gjennomsnittlig økning i Sum 
bogsårgrad hos de purkene som ikke hadde pute enn hos de med pute hele laktasjonen. Det 
var signifikant større økning i Max bogsårgrad og Sum bogsårgrad fra før grising til 
avvenning hos purker uten pute enn hos purker med pute (p<<<0,001). Purker med pute 
hadde i gjennomsnitt 0,4 i Sum bogsårgrad ved avvenning, i motsetning til purker uten pute 
som hadde 1,7 (p<<< 0,001). Purker med pute hadde Max bogsårgrad på 0,4 i gjennomsnitt 
ved avvenning, i motsetning til purker uten pute som hadde 1,2 (p<<< 0,001). Purkene som 
mistet puta mellom registrering ved tre uker og avvenning fikk en rask og sterk økning i 
bogsårgrad. Økningen i gjennomsnitt Sum bogsårgrad var 1,7 og Max bogsårgrad 1,1 mellom 
disse tidspunktene. Mellom to registreringer hadde noen av bogsårene på purker med pute gått 
tilbake (Figur 1).  

 

Diskusjon og konklusjon 

Skulderputene har en klar forebyggende effekt mot bogsår, både forekomst og 
alvorlighetsgrad reduseres. I tillegg viste resultatene at noen purker med pute hadde bogsår 
som gikk tilbake. Dette gir putene stort potensiale til å forebygge og faktisk fremme heling av 
mindre bogsår hos purker i løpet av laktasjonen. Når puter fjernes fra purker ca. to uker før 
avvenning, utvikles bogsår raskt og de kan bli like alvorlige som hos purker uten pute i hele 
laktasjonsperioden. Dette tyder på at det kan være like ille å ha pute som faller av eller må tas 
av for tidlig, som ikke å ha pute på i det hele tatt. I forsøket fikk en stor andel purker gnagsår 
av festestroppene, og dette er også et dyrevelferdsmessig problem. Mulige løsninger kan være 
utbedring av festestroppen da det ikke ble observert gnagsår på førstekullspurkene som hadde 
mindre puter og et annet materiale i festestroppen. Jevnlig inspeksjon av aksillen hos purker 
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som har pute på seg er viktig. Ut fra erfaringene i forsøket bør bruk av putene begrenses til 
purker som har risiko for å utvikle bogsår, eller at de settes på når en ser de aller første 
symptomene er i ferd med å utvikle seg. 
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