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Bakgrunn  
Nyere forskningsresultater viser at til tross for at omkring 50% av spedgrisen i et kull hviler i 
smågrishjørnet på dag 3 etter fødsel, har ikke bruken av smågrishjørnet noen som helst 
betydning for smågrisdødeligheten (Berg et al., 2006; Vasdal et al., 2010). I forsøk på å løse 
noen av problemene vi ser i tradisjonelle førdebinger, har vi nå utviklet en prototype 
fødebinge som har blitt testet i liten målestokk ved UMB og ved Universitetet i Sydney, 
Australia. Denne bingen er videreutviklet fra den Australske “Werribee”-bingen som ble 
testet i Australia med lovende resultater på 90-tallet (Cronin et al., 2000). Det viktigste 
prinsippet med denne bingen er at den baserer seg på purka og smågrisenes naturlige atferd 
ved at grisungene blir i redeområdet den første uka etter fødsel mens purka i korte perioder 
forlater redet for å utføre vitale aktiviteter som spise, drikke, gjøre fra seg og ikke minst hvile 
mellom diingene. Formålet med denne første undersøkelsen er å studere hvordan purker og 
smågris bruker UMB-bingen omkring fødsel og fram til avvenning, dokumentere tap, årsaker 
til tap og tilveksten hos smågrisen.  
 

 

Materiale og metoder  
 

Bingen  
Den første pilotbingen (Figur 1) har et totalareal på 7,92 m2, og består av et redeområde (2,4 
m x 1,7 m) med golvvarme i to soner, hvorav begge blir satt til en temperatur på 34 grader 24 
timer før fødsel, og bare en av dem blir beholdt på 34 °C 24 timer etter fødsel 
(termostatstyring). Styring av golvvarmen på denne måten har tre 2 hensikter: det ene er å gi 
purka høy temperatur under fødsel, sørge for at grisungene tørker raskt etter fødsel, samt til en 
viss grad styre hvor purke og smågriser legger seg under diing og hvile. Redeområdet er 
dessuten utstyrt med en 3 cm tykk gummimadrass med profilert overflate som har til hensikt å 
beskytte purkenes bein og forebygge skuldersår (Figur 1). Madrassen er tidligere bare brukt 
på ungdyr av storfe og kyr. Madrassen dekkes helt av tørr sagflis ved fødsel og den første uke 
etter fødsel. Foruten et felles redeområde for purke og smågris, har bingen ingen avgrenset 
smågrisplass hvor purka ikke slipper til. Bakvegg og en av sideveggene er utstyrt med en 
ekstra skråvegg. Skråveggene har to funksjoner. For det første kan vi til en viss grad styre 
hvor purka legger seg fordi danske resultater har vist at purker generelt foretrekker å legge seg 
mot en fast skråvegg (Damm et al., 2006), for det andre kan disse også fungere som fendere. 
Alle vegger som omgir redeområdet for øvrig er laget av glassfiber (Figur 1).  
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Figur 1. Bildet til venstre viser bingen på UMB etter at øverste del av terskelen er fjernet (dag 5), mens bilde til 

høyre viser en av bingene i Sydney, Australia, med full terskelhøyde og henholdsvis 50% metallspalter og tett 

betonggolv på aktivitetsområdet.  

 
Dette materialet er hardt, glatt og ikke minst enkelt å holde reint. Aktivitetsområdet (1,60 m x 
2,40 m) i den norske bingen består av betonggolv med 14 mm store spalter dekket av et hardt 
gummibelegg (samme type som brukes i skrapeanlegg på golv i løsdriftsfjøs for ku) med 12 
mm spalter. Dette har også til hensikt og 3 beskytte purkas bein og klauver. Aktivitetsmrådet 
gjøres fuktig med vann ved innsett slik at purkene lettere skal oppfatte kvalitetsforskjellene på 
disse to områdene. Den Australske varianten er uten gummibelegg på grunn av faren for 
oppheting av gummi. I tillegg er aktivitetsområdet utstyrt med dusjventiler. Veggene som 
omgir aktivitetsområdet er åpne, dvs. sprinkler av rustfritt stål (Figur 1), og hensikten med 
dette er at purkene skal få en oversikt over hvem som nærmer seg bingen, hva som skjer 
utenfor bingen, og at dette skal forsterke hulefølelsen på redeområdet som består av tette 
vegger. Dette skal dessuten stimulere purkene til å gjøre fra seg. Mellom disse to områdene er 
det en 30 cm høy terskel plassert i skinner slik at den lett kan settes inn og tas ut. Terskelen er 
laget av to treplanker (2” x 6”) som plasseres over hverandre og som hver er 15 cm høye. Den 
øverste er polstret med myk gummi. Fra innsett til og med dag 5 etter fødsel er høyden på 
terskelen 30 cm. Deretter reduseres den til 15 cm for å stimulere grisungene til å gjøre fra seg 
på spaltegolvet. Bingen er designbeskyttet både i Norge og EU.  
 

Purkematerialet  
Tolv norske purker (6 ungpurker og 6 eldre LY-purker) og 28 Australske purker (12 
ungpurker, 16 eldre purker) blir brukt i forsøket. Purkene blir plassert i fødebingen seinest 1 
uke før forventet grising og oppstallet der helt fram til avvenning. Purkene blir fôret etter 
norske anbefalinger med tradisjonelt kraftfôr. I tillegg har de fri tilgang til godt høy fra innsett 
i bingen. Høyet blir erstattet med halm 1 døgn før forventet grising. Etter fødsel blir det gitt 
høy igjen. Purker og smågris har fri tilgang til vann fra nipler i aktivitetsområdet. Smågrisene 
får tilgang til vann fra dag 5 siden halvparten av terskelen mellom redeområdet og 
aktivitetsarealet blir fjernet da. Bingene blir rengjort hver morgen og ettermiddag, og ny flis 
blir strødd etter behov i redeområdet. Hvis det er tørt og reint i redeområdet, blir det ikke gitt 
ny flis.  
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Preliminære resultater og diskusjon  

 
Alle fødslene har foregått i redeområdet selv om purkene har fått velge fritt, men en grisunge 
fra to purker ble født i aktivitetsområdet og ble plassert tilbake i redeområdet. 67 % av 
purkene i begge land startet fødselen ved å ligge med ryggen mot bakvegg og skråvegg, som 
var ønskelig i forhold til å minimere muligheten for ihjelligging umiddelbart etter fødsel. 20 
% fødte med ryggen mot terskel eller rygg mot skråvegg på kortside, noe som ikke var 
ønskelig. Derfor har vi i den kommersielle varianten gjort kortveggen 10 cm kortere og 
terskelen har fått annen utforming. Hensikten er nemlig at grisungene skal velge å legge seg 
nær purka men mot kortveggen når de ikke dier. Bredden på 2,40 er et godt dokumentert mål 
for å sikre at purka får en god bevegelse og kommunikasjon i forbindelse med diegiving 
(Cronin et al., 1997).  
 
Resultater fra de foreløpige atferdsanalysene vil bli presentert på HFM. De fleste purkene 
forsyner seg villig fra høyhekken allerede fra innsett, og ingen purker har tygd i stykker 
madrasser, gummibelegg eller treverk. Purkene hviler mye på spaltegolvet utenom diingen, 
noe som tyder på at de har et behov for å trekke seg litt unna utenom diingene også for å 
hvile. Gjennomsnittlig fødselsvarighet er 4 timer og 23 minutter på de norske purkene mens 
de Australske purkene har gjennomsnittlig litt over 1 time lengre fødsel.  
 
De foreløpige produksjonsresultatene fra 40 purker er meget lovende (Tabell 1). Antall 
levendefødte grisunger er høyere i det norske enn det australske materialet mens antall 
avvente grisunger ikke er det. Det var flere dødfødte i det norske materialet, men tap av 
levende fødte, stort sett uansett dødsårsak, var lavere i det norske materialet. Tap av levende 
fødte er dessuten lavere enn InGris resultatet for tilsvarende år til tross for at kullstørrelsen er 
høyere i dette forsøket. Avvenningsvektene var også høyere i det norske materialet. Disse 
resultatene er oppnådd uten noe tilsyn omkring fødsel og uten andre tapsreduserende tiltak 
enn kullutjevning for kull over 16 grisunger.  
 
Tabell 1. Foreløpige produksjonsresultater (gj.sn ± SE) for norske og australske purker. 
 
  

norske purker 

 

australske purker 
 

P-verdi 

Ant, levende fødte grisunger  14,2 ± 0,9  10,6 ± 0,6  <0,01  
Kullstørrelse etter kullutjevning  13,8 ± 0,5  10,8 ± 0,4  <0,05  
Dødfødte, %  6,5 ± 2,2  2,0 ± 0,9  <0,0001  
Tap av levende fødte, %  12,1 ± 2,9  12,9 ± 2,0  <0,01  
Ihjelligget u/melk, %  2,8 ± 1,5  7,4 ± 1,5  <0,0001  
Ihjelligget m/mellk, %  5,4 ± 1,5  1,9 ±1,0  <0,0001  
Sult/svakfødt, %  2,8 ±1,0  3,6 ±1,5  <0,001  
Antall avvente  12,1 ±0,5  9,3 ± 0,3  is  
Fødselsvekt (kg)  1,6 ± 0,0  1,3 ± 0,0  is  
Avvenningsvekt (kg)  11,7 ± 0,5  7,1 ± 0,2  <0,001  
Dødfødte er beregnet i % av totalt antall fødte mens de andre tapsårsakene er oppgitt i % av kullstørrelse etter 

kullutjevning. 
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