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Innledning 

Bogsår er et dyrevelferdsmessig problem i moderne svineproduksjon. Bogsår oppstår som 
reaksjon på langvarig trykk på vevet. Purkene er mest utsatt for å utvikle bogsår i dieperioden, 
siden purkene da er i negativ energibalanse og taper hold, samtidig som de ligger mye i 
forbindelse med diing. Sårene heles ofte i løpet av drektighetsperioden. Forekomsten 
avhenger av genetiske faktorer, purkas tilstand, aktivitet og omgivelsenes utforming. Er i 
tillegg huden mindre robust som følge av arr etter tidligere sår eller av fuktighet fra underlaget 
i bingen er de ytterligere utsatt. 
Det er imidlertid mulig å forebygges eller behandle bogsår dersom det settes inn rett tiltak 
eller behandling. En måte er å gi utsatte purker et mykere underlag. Trykkavlastning fra 
underlaget kan for eksempel gis ved å benytte godt med strø, gummimatter eller skulderputer. 
I denne undersøkelsen fokuserte man på purker som man regnet med var spesielt utsatt for å 
utvikle bogsår. Formålet var å undersøke om man ved å benytte skulderputer på risikopurker 
fra grisingstidspunktet kunne redusere forekomsten av bogsår i besetningen. Undersøkelsen 
ble gjennomført som en bachelor-oppgave ved Høgskolen i Hedmark skoleåret 2011/2012, 
med støtte fra Helsetjenesten for svin, Animalia.   
 
Materiale og metoder 

Undersøkelsen ble gjennomført i to besetninger. Begge besetninger hadde i utgangspunktet 
høy forekomst av bogsår i dietida. Besetning A var en kombinertbesetning med LY-purker i 
en eldre driftsbygning med flere avdelinger. Bingene var av ulik størrelse, men var i 
gjennomsnitt små (6 m2). Besetning B var en formeringsbesetning med ca. 50 % 
landsvinpurker og 50 % LY-purker. Denne besetningen hadde større fødebinger (8,3 m2). 
Begge besetninger benyttet våtfôring og fôret purkene fire ganger per dag i dietida. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført som en “før/etter-undersøkelse”. Det vil si at man benyttet en 
pulje purker i hver besetning som kontrollgruppe. For kontrollgruppene (n=70) ble hold og 
bogsårgrad ved avvenning vurdert for alle dyr etter Animalias graderingsskala (Animalia 
2011). Grad 1 er definert som forstadium for bogsår, grad 2 er moderat grad, mens grad 3 og 4 
er alvorlige former for bogsår. For neste pulje med purker (forsøksgruppa, n=60) ble de 
samme registreringene gjort både før grising, midt i dietida og ved avvenning. Før grising ble 
følgende dyr definert som risikopurker; 1) Purker med hold <= 2,5, 2) Purker med arr etter 
tidligere bogsår, 3) Purker som hadde bogsår allerede før grising, 4) Purker med 
benproblemer og 5) Syke purker. 
Det var totalt 24 av 60 purker som havnet i kategorien risikopurker i forsøkene, 12 i hver 
besetning. Hovedtyngden av risikopurker var purker med arr etter tidligere bogsår, eventuelt i 
kombinasjon med dårlig hold eller vonde bein. Totalt 12 purker hadde hold <= 2,5 og tre 
purker hadde bogsår før grising. Alle risikopurkene fikk påsatt skulderputer før grising. 
 
Det finnes flere typer puter/belter på markedet. I dette forsøket valgte man å benytte en 
modell som er markedsført av Care for Pig (Sverige). Putene er formet som en slags vest og 
festes med stropper rundt purkas frambein (Figur 1). Materialet på innsiden av putene er 
utviklet for behandling av liggesår hos mennesker og skal fungere både trykkavlastende og 
ventilerende. Putene kommer i to størrelser; en for ungpurker og en for eldre purker. 
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Sammenligninger av resultater mellom forsøksgruppe og kontrollgruppe er gjort ved bruk av 
kjikvadrattest, mens det ved sammenligning av bogsårgrad ved ulike tidspunkt er benyttet 
parret t-test. 
 

 
Figur 1: Risikopurke med påsatt skulderpute (Foto: Kristin Håland Gylstrøm) 

 
Resultater 
Forekomst av bogsår i kontroll- og forsøksgruppene ved avvenning framgår av Figur 2. I 
besetning A ble forekomsten av både grad 1 og høyere grader halvert. I besetning B var 
forekomsten av grad 1 uforandret, mens forekomsten av høyere grader ble redusert med ca. en 
tredjedel. Det ble påvist signifikant forskjell (p<0,05) mellom forsøksgruppe og 
kontrollgruppe for forekomsten av bogsår (bogsår/ikke bogsår) ved avvenning for hele 
materialet under ett. 
 

  
Figur 2. Forekomst av bogsår ved avvenning i kontroll- og forsøksgruppene i besetning A og B. 

 
Figur 3 viser utviklingen av bogsår i forsøksgruppene i de to besetningene sett samlet. De 
fleste sårene var under utvikling ved besøk 2, midt i dietida. Det ble få nye sår etter dette, men 
alvorlighetsgraden økte noe. Når man ser på hvilke purker som utviklet bogsår, så var bildet 
litt forskjellig i de to besetningene. I besetning A var det hovedsakelig purker som ikke ble 
ansett å være risikopurker som utviklet bogsår. Kun tre risikopurker utviklet bogsår, og dette 
var alle purker som hadde klart å få av seg putene selv og derfor ikke hadde gått med dem 
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hele dieperioden. I besetning B var bildet nogenlunde det samme, men her var det også tre 
risikopurker som hadde gått med puter hele perioden som utviklet bogsår grad 1 eller 2. 
 

 
 
Figur 3. Forekomst av bogsår i forsøksgruppene (samlet) før grising, midt i dietida og ved avvenning.  Ca. 40 % 

av dyrene fikk påsatt skulderputer før grising. 

 
Det var en tydelig sammenheng mellom bogsårgrad og hold ved avvenning både i 
kontrollgruppa og for risikopurkene i forsøksgruppa (Figur 4). For purkene i forsøksgruppa 
som ikke var risikopurker så man ikke en slik sammenheng. 

   
Figur 4. Sammenheng mellom hold ved avvenning og totalscore for bogsår (bogsårgrad høyre side + 

bogsårgrad venstre side) for kontrollgruppa og forsøksgruppa. Forsøksgruppa er delt opp i risikopurker (med 

pute) og ubehandlet gruppe. 

 
 

Diskusjon 

Det er viktig å merke seg at ikke alle purkene i forsøksgruppene fikk påsatt skulderputer, kun 
de som ble ansett å være risikopurker. Dette omfattet 40 % av purkene. Det at forekomsten av 
bogsår i begge besetninger var lavere blant risikopurkene enn blant de resterende purkene 
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tyder på at putene har hatt god effekt. Man klarer imidlertid ikke å fange opp alle dyr som vil 
utvikle bogsår ved bruk av disse kriteriene for risikodyr.  
 
Den tydelige sammenhengen mellom bogsårgrad og hold ved avvenning er i samsvar med 
tidligere undersøkelser (Jørgensen et al. 2009). Denne sammenhengen ble derimot ikke sett 
hos de purkene i forsøksgruppa som ikke var risikopurker. Det kan forklares med at de av 
disse purkene som hadde dårlig hold ved avvenning ikke hadde dårlig hold eller andre 
risikofaktorer før grising. Dette kan tenkes å ha gjort dem bedre rustet til å tåle noe lavere 
hold mot slutten av dietida.  
 
I kontrollgruppene hvor det ikke var iverksatt ekstra forebyggende tiltak hadde ca. 60 % av 
purkene i begge besetninger anmerkninger om bogsår.  Over halvparten av disse var 
imidlertid grad 1 som regnes som et forstadium til bogsår. Dette er forandringer som i seg selv 
ikke kan sies å ha innvirkning på dyrenes velferd, men som er viktige å oppdage dersom de 
opptrer tidligere i dietida, for å kunne iverksette tiltak som hindrer dem i å utvikles videre. 
Andelen purker med alvorlige bogsår er derimot et viktig mål på dyrevelferd. Denne ble 
redusert fra 8,5 % i kontrollgruppen til 5 % i forsøksgruppen (ikke statistisk signifikant). 
 
Putene var lette å sette på, og ble tolerert godt av de fleste purkene. Noen av purkene klarte 
imidlertid å få av seg putene selv. Det viste seg å være viktig å kontrollere at stroppene rundt 
beina var passe stramme, da noen av purkene utviklet gnagsår. For ett dyr var dette såpass 
alvorlig at puta ble fjernet midt i dieperioden. Putene hadde en kostnad på ca. 500 kr. De er 
vaskbare og kan brukes flere ganger. Kun én av 26 puter viste tydelig slitasje etter bruk. 
 
I dette forsøket var skulderputer på risikopurker eneste tiltak som ble iverksatt for å forebygge 
bogsår. Det ble gjort for å kunne vurdere effekten av dette tiltaket i seg selv. Når en vurderer 
bruk av forebyggende tiltak i besetninger med bogsårproblematikk, bør en naturligvis også 
vurdere andre forebyggende tiltak. I begge disse besetningene burde man jobbe for å forbedre 
fôringen for å unngå at mange av purkene ligger for lavt i hold ved avvenning. I besetning A 
fant man at gulvene i fødebingene hadde veldig grov struktur, samtidig som det ble benyttet 
lite strø. I besetning B ble det avdekket av drikkeniplene i fødebingene hadde alt for lavt 
vanntrykk. Dersom det også hadde blitt iverksatt tiltak for å bedre disse forholdene, kunne 
antagelig forekomsten av bogsår i besetningene ha blitt redusert ytterligere. 
 
Konklusjon 
Forekomsten av bogsår i to besetninger ble redusert ved å plukke ut dyr som ble ansett å være 
disponert for å utvikle bogsår og sette skulderputer på disse før grising. Faktorer benyttet for å 
plukke ut risikodyr var dårlig hold før grising, arr etter tidligere bogsår, dårlige bein eller 
annen sjukdom, samt allerede eksisterende bogsår. Bruk av skulderputer til risikopurker kan 
derfor, sammen med andre forebyggende tiltak, være et hjelpemiddel til å forebygge bogsår. 
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