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Sammendrag 

 
Spedgristapet hos purker i løsgående binger skyldes i hovedsak ihjelligging og sult eller 

kombinasjoner av disse faktorene. Smågrishjørnet i fødebingen er tenkt å fungere som et 

sted hvor spedgrisen ikke står i fare for å bli ligget eller tråkket på av purka. For å gjøre 

smågrishjørnet attraktivt for smågrisen tilsettes ofte varme og myke underlag.  

Formålet med denne oppgaven var å undersøke om antatt forbedret kvalitet på smågris-

hjørnet kunne øke bruken av hjørnet de første 72 timene etter fødsel, og dermed redusere 

spedgristapet.  

Det ble valgt 3 ulike behandlinger i smågrishjørnene: Kontroll(K), liggeunderlag(L) og 

hytte(LH). Kontroll hadde kun et tynt lag strø i smågrishjørnet (0,3 kg) og i purkeområ-

det. Hjørnene med liggeunderlag og hytte hadde et tykt lag med flis (3,6 kg) og halm i 

hjørnet i tillegg til mye strø i purkeområdet.  26 purker ble filmet i sine fødebinger i 72 

timer fra fødselen. Analysering av videoene kartla hvorvidt bruken av smågrishjørnet 

økte eller minsket ved ulike typer underlag. Det ble registrert hvor purka og grisungene 

oppholdt seg hvert tiende minutt. Grisungene ble veid og målt rektaltemperatur på etter 

fødsel. Alle døde grisunger ble obdusert for å finne dødsårsak.  

Resultatene fra videoanalysen og dødelighetsregistreringene ble registrert og sortert i 

Microsoft Excel. Forskjeller og sammenhenger mellom atferdene ble analysert ved hjelp 

av en mixed model i SAS med følgende klassevariabler: behandling (1,2,3), dag (0,1,2), 

purke (individuelle nummer) og pulje (1,2). Kullstørrelse ble og inkludert i modellen. 

Økt kvalitet på smågrishjørnet påvirket ikke bruken av hjørnet. Det var ingen forskjell i 

bruken mellom behandlinger. Dag hadde stor betydning, smågrishjørnet ble mer brukt på 

dag 2 enn dag 0.  Bruken av hjørnet påvirket ikke spedgristapet. De fleste grisungene 

døde av ihjelligging og dødligheten var størst de to første dagene.  
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Abstract 

Early piglet mortality in pens for individually loose-hosed sows is mainly due to crushing 

and starvation, or combinations of these. The creep area in is intended to serve as a place 

where the piglets is in safety of being laid, or trampled on by the sow. To make the creep 

area attractive for piglets, warming lamps and soft surfaces often are added.  

The purpose of this experiment was to investigate whether expected improved quality on 

creep areas could increase the use of the area the first 72 hours after birth, and thus re-

duce the piglet mortality.  

 

3 different treatments were choosen in the creep areas: control (K), a ground sheet (L) 

and cottage (LH). The control had only a thin layer of sawdust in the creep area (0.3 kg) 

and in the sow area. Corners with a ground sheet and the cabin had a thick layer of saw-

dust (3.6 kg) and straw in the corner in addition to a lot of sawdust in the sow area. 26 

sows were video recorded in their pens for 72 hours from farrowing. Analysis of videos 

mapped whether the use of the creep area increased or decreased by various types of sur-

faces. It was registered in which area of the pen sow and piglets where staying every ten 

minutes. Piglets were weighed and measured rectal temperature after birth. All dead pig-

lets were examined post-mortem to determine cause of death.  

 

The results from the video analysis and mortality registrations were registered and sorted 

in Microsoft Excel. Differences and correlations between the behaviors were analyzed 

using a mixed model in SAS using the following class variables: treatment (1, 2, and 3), 

days (0, 1, and 2), sow (individual number) and heat (1.2). Litter size was also included 

in the model.  

 

Improved quality the creep area does not affect the use of the creep. There was no differ-

ence in usage between treatments. Day was highly significant, creep area were more used 

on day 2 than day 0. The use of the corner did not affect the piglet mortality. Most of the 

piglets died of crushing and mortality were highest the first two days. 
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1.0 Innledning 

1.1 Moderne svineproduksjon 

Svineproduksjonen i Norge har blitt kraftig effektivisert de siste 10 årene. Antall purker 

per besetning har gått fra 27,2 i 1999 til 60,2 i 2008, mens antall jordbruksbedrifter med 

svineproduksjon i samme tidsrom har gått fra 5 795 til 3 132 (Jordbruksstatistikk, 2009). 

Statistisk sentralbyrå). Fokuset på høy tilvekst har vært stort, og i tillegg har antall fødte 

og avvente smågris blitt en viktig faktor. Fra 2001 til 2007 gikk vekta på smågrisen ved 3 

ukers alder opp fra 6,45 kg til 6,7 kg (Norsvin, 2008). Antall levendefødte var i 2007 12,5 

grisunger og antall avvendte var 10,6 i samme år (Norsvins InGris årsstatistikk, 2007).   

 

Det kraftige fokuset på økt effektivitet og større produksjon setter dyras velferd og kapa-

sitet i søkelyset. For mordyrets del vil det økte presset ha innvirkning på en hel rekke 

egenskaper. Norsvins avlsmål (2007) for norsk landsvin vektlegger kullstørrelse med 23 

% og morsevne(spenetall og kullvekt) med 15 %. Økt kullstørrelse gir purka mange ut-

fordringer med tanke på håndtering av egne grisunger. Fokus på høy produksjon vil også 

ha betydning for helsefaktorer hos purkene. Seleksjon for høy tilvekst og økt vekt stiller 

store krav til mordyra så vel som smågrisen og slaktegrisen. Beinlidelser er et av proble-

mene. I tillegg til fysiske problemer vil dyra kunne være utsatt for adferdsmessige for-

styrrelser (Rauw et al, 1998) når seleksjon skjer utelukkende på produksjon, og miljøet 

tilpasses dette.  
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1.2 Spedgristap 

Gjennomsnittlig dødelighet i norske besetninger er 14,9 % (Norsvins InGris årsstatistikk, 

2007). Et ønske om flest mulig avvente og høy daglig tilvekst gjør at nyfødte smågriser 

står foran en stor utfordring. Grisungene fødes som regel i en romtemperatur på ca 20 

grader. De opplever da som oftest et temperaturtap på 15 – 20 grader i det de kommer ut 

fra moras varme kropp. Griser fødes, ulikt de fleste andre pattedyr, uten spesielt mye 

kroppsreserver å bruke av. De er dårlig utstyrt med brunt fett å tære på og har lite hår som 

dekker kroppen (Mount, 1959; Herpin, 2002). Dette gjør at grisungene er avhengig av 

høy temperatur og rask tilgang til råmelk for å overleve. I tillegg til å være dårlig utstyrt, 

er grisungene ved fødsel omtrent 0,5 % av moras kroppsstørrelse (sett i Fraser & Thomp-

son, 1991).  

Risikoen for tap av spedgris er størst de 3 til 4 første dagene etter fødsel (Spicer et al, 

1986; Weary et al, 1998). Hovedårsakene til død er ihjelligging og sult, og kombinasjo-

nen av disse(Spicer et al, 1986; Valros et al, 2003; Andersen et al, 2005). Ungene som 

blir ligget i hjel har ofte lavere kroppsvekt og er født senere i kullet enn de som overlever 

(Tuchscherer et al, 2000). Unger som er født som nummer 8 eller høyere får gjerne til-

gang til dårligere spener og dier derfor mindre enn tidligere fødte unger(De Passillé et al, 

1988). Svakfødte unger bruker og lengre tid på å komme frem til juret for å få i seg den 

styrkende og nødvendige råmelka. Mer vitale og tyngre grisunger er født med høyere 

kroppstemperatur, og har et bedre utgangspunkt for overlevelse (Tuchscherer et al, 2000). 

Små grisunger som vokser sakte bruker mer tid i den ”farlige sonen” (under sittende eller 

stående purke) (Weary et al, 1996) og har dermed større risiko for å bli tråkket på eller 

klemt i hjel av purka. Rulling fra sideleie til bukleie, og reise-liggebevegelsen, er de akti-

vitetene som dreper flest grisunger når det kommer til ihjelligging i åpne binger (Weary 

et al, 1996). 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2.1 Morsadferd og mor-avkom relasjoner 

Gode morsegenskaper er avgjørende for at antall avvendte griser skal bli så mange som 

mulig, samtidig som at alle ungene skal være store og friske ved avvenning. Det er store 

individuelle forskjeller på purkene og deres evne til å ta seg av grisungene. Gode mødre 

er gode beskyttere for sine unger. Noen purker er generelt mer aktive og sosiale enn and-

re, og purker som ikke ligger i hjel smågris er mer sosialt mer utforskende og mindre ag-

gressive i en gruppe enn de som ligger i hjel unger (Andersen et al, 2005). Et høyt aktivi-

tetsnivå tidlig i laktasjonen kan være positivt for morsegenskaper som ihjelligging (Val-

ros et al, 2003). Purker som har få ihjelligginger bruker mer tid på å lete etter ungene hvis 

de blir tatt ut av bingen, og de responderer raskere på skrik fra ungene. Disse purkene 

bruker også mer tid på nesekontakt med ungene etter diing (Andersen et al, 2005). En 

grisunge som skriker innad i purkas eget kull skilles enkelt ut fra fremmede ungers skrik 

(Illmann et al, 2002). 80 % av purkene responderer med å flytte seg dersom egne gris-

unger skriker (Chaloupkova et al, 2008). 

 

Ungpurker føder ofte et mindre antall unger enn de eldre purkene. Dette gjør det lettere 

for dem å fø opp alle ungene. I tillegg er ungpurkene ofte lettere og mer oppmerksomme. 

De eldre dyra kan få beinproblemer, er tyngre og mindre påpasselige. Ihjelligging har 

sammenheng med hvor mye purkene ligger på siden, og purker som er syke, har dårlig 

bein eller er tunge ligger mer på siden enn andre (Pedersen et al, 2006).   

 

1.2.2 Effekt av kullstørrelse 

Den gjennomsnittlige kullstørrelsen ved fødsel ligger i overkant av 12 grisunger. Tallet 

på levende fødte varierer enormt. Noen får bare 5 unger, andre får oppunder eller over 20. 

Det varierer også veldig hvor godt purkene håndterer ungene med tanke på størrelsen på 

kullet. De beste mødrene, sett ut ifra antall levende og avvendte unger, er purker som går 

med sitt andre eller tredje kull (Norsvins InGris årsstatistikk, 2007).  

Kullstørrelse er arvbart. Ei purkes gjennomsnittlige kullstørrelse påvirkes av størrelsen på 

kullet hun selv ble født i (Tummaruk et al, 2001). For purkas del vil økt kullstørrelse gi 

tap av kroppsvekt og ryggspekk (Eissen et al, 2003), og svake purker vil ha nedsatt evne 

til å ta seg av grisungene. Med økt kullstørrelse utfører purkene mer redebyg-
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ging(Pedersen et al, 2006), noe som kan tyde på at hun forbereder seg grundigere ved 

større kull. 

 

Grisunger i store kull har ofte lavere fødselsvekt enn unger fra større kull(Scheel et al, 

1977). Ved kull med over 14 levendefødte er ungene betydelig lettere ved fødsel enn 

unger fra kull med under 10 unger (Bérard et al, 2008). Store kull legger og på seg mind-

re enn små/mindre kull (Fraser & Thompson, 1991). Små grisunger har mindre sjanse til 

å overleve. Ei purke skal ha 14 funksjonelle spener, men det er ikke alltid tilfellet. Økt 

kullstørrelse vil ofte gi purka flere såre og skadde spener enn ved mindre kull (Norring et 

al, 2006).  Med flere enn 14 grisunger i kullet vil purka få problemer med å die alle. Dette 

går utover de minste og mindre dominerende ungene som får de dårligste spenene  

(Scheel et al, 1977). Unger som får die mindre står i fare for å miste verdifulle næring - 

og immunstoffer som de får tilført gjennom melka.  

 

1.3 Rutiner rundt grising 

For purkene skal kunne gi liv til friske og sunne grisunger, er de nødt til å være i god 

form selv. Syke purker vil kanskje ikke produsere nok melk noe som vil gå utover livs-

kraften til smågrisen. Svake grisunger er mer utsatt for ihjelligging og sult(Pedersen et al, 

2006). Riktig oppfôring av dyra mot grising hjelper purkene å være i stabilt godt hold. 

Fosterveksten er størst de siste fire ukene før grising. For å ikke få for stort vekttap under 

laktasjon, må purkene fôres godt under drektigheten(Einarsson & Rojkittikhun, 1993). 

Ofte blir purker fôret på konsentrerte kraftfôr rasjoner. Dette kan gi kort etetid og føre til 

uønskede atferdsendringer. Dietter med mer fiber reduserer forekomsten av stereotypier 

som for eksempel manipulering av binge og innredning, og det øker ete - og hviletiden 

hos purker (Bergeron et al, 2000). Mer fiber fører også til høyere inntak av vann, noe som 

er positivt for produksjonen av melk (Oliviero et al, 2009).  

 

Purker som er i ferd med å gjøre seg klare for fødsel blir urolige og beveger seg mer enn 

vanlig. En kan se at purkene forbereder seg til fødsel ved at de bygger rede eller viser til-

svarende adferd. Motivasjonen for redebygging er like stor i domestiserte purker som hos 

purker som lever vilt(Gustafsson et al, 1999). Dersom purkene ikke har fått tilbud om 
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materiale å bygge rede av, ser en ofte at de skraper i underlaget med nese og bein. Å tilby 

fødende purker redebyggingsmateriale kan være med redusere spedgristapet. Purker som 

bruker tid på redebygging 8-6 timer før fødsel ligger i hjel færre grisunger (Andersen et 

al, 2005). Halm er det mest brukte redebyggingsmateriale, og halm med lange strå er bed-

re enn kortstrået halm. Purker som blir tildelt halm med lange strå bruker mindre tid på å 

manipulere bingen og innredningen (Burri et al, 2009).  I tillegg til å stimulere purkene, 

vil halmen kunne sørge for at den nyfødte grisen blir født på et varmere og mer beskyt-

tende underlag. Mye strø i purkearealet, både sagflis og halm, minsker spedgrista-

pet(Andersen et al, 2007). 

 

Tapet av smågris kan reduseres ved å ha gode rutiner rundt grising. Blant annet har tør-

king av nyfødte grisunger for å hindre nedkjøling vist å ha en effekt (Christison et al, 

1997). Det vil også øke overlevelsesevnen hvis ungene blir plassert under varmelampe 

eller får hjelp til å få i seg den første råmelka (Andersen et al, 2007). Tapet av smågris 

blir signifikant redusert dersom noen av disse rutinene gjennomføres. Å tørke grisungen 

for så å legge den under varmelampen, eller legge den rett under lampen, reduserer døde-

ligheten, både med hensyn på ihjelligging og sult (Andersen et al, 2009). Særlig vil dette 

være til hjelp for de minste og antatt svakeste grisungene.  

Kullutjevning kan også være med å redusere spedgristapet. Det er ulike måter å jevne ut 

kull på, men det viktigste er at purka ikke blir liggende med flere unger enn hun har funk-

sjonelle spener til. For at ungene skal få like sjanser, er størrelse på ungene et greit mål 

ved utjevning. Store, tunge grisunger utkonkurrerer lett de mindre. Større unger klarer 

seg også bedre i kullet de kommer til ved en kryssfostring enn mindre unger. De takler 

stress bedre og har større sjanse for å overleve (Neal & Irvin, 1991).  

Mange filer tenner på smågrisene slik at de ikke skal skade juret eller kullsøsknene sine. 

Ved å la være å file tennene på de antatt svakeste grisungene kan disse få et ekstra for-

trinn i kampen mot større søsken. Lette grisunger legger på seg omtrent like mye som 

tyngre søsken dersom de får beholde tannspissene. Særlig de tre første dagene etter fødsel 

har grisunger som ikke har blitt filt tenner på en klar fordel (Fraser et al, 1991). 
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1.4 Fødebingen 

Det har i mange år vært vanlig å fiksere purker i fødebingen her til lands. Fødebinger 

med fikserte purker ble tatt i bruk på 1960 tallet. De antatte fordelene med slike binger 

var å redusere spedgrisdødeligheten i tillegg til at det var plassbesparende.  

Forskrift om hold av svin (2003) forbyr fiksering av purker i fødebingen. Dette begrunnes 

blant annet med at dyrevelferden er bedre i binger hvor purkene går løst. Men selv om 

purkene har større frihet til å bevege seg og utføre naturlige adferder, vil spedgrisen kun-

ne lide av moras muligheter. Det blir lettere for grisungene å komme i konflikt med mo-

ras bevegelser. Tråkk, spark og ihjelligging vil oftere kunne være tilfelle i en binge der 

purka beveger seg fritt. 

 

 

 

Smågrisplass 

 

Purkeområde 

 

 

 

 

Figur 1: Eksempel på norsk fødebinge (Reime) 

 

Purker får problemer med fôropptak og prestasjoner ved en omgivende temperatur på 25 

ºC (Quiniou et al, 1999) mens grisunger har en nedre kritisk temperatur som er ti grader 

høyere. De vidt forskjellige kravene til temperatur gjør at det er vanlig å dele fødebinger i 

to hoveddeler: et areal hvor purka oppholder seg og et område som bare er tilgjengelig 

for smågrisen. Purkearealet sees i Norge som regel oppdelt i et område med helt betong-

gulv og et gjødselareal med spalter.  

Fôrtro, spaltegulv og smågrisplass opptar en del gulv- og veggplass i fødebingen. Det er 

vist at purker prefererer å legge seg ned inntil en vegg fremfor å legge seg ned midt i 

bingen (Damm et al, 2006). I de siste årene har det blitt vanlig å innrede ledig veggplass i 
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fødebingen med installasjoner som skal hjelpe purkene til å ikke legge seg på ungene. 

Spedgristapet er dokumentert mindre dersom det er tilrettelagt med bøyler eller lignende 

langs veggene i fødebingen (Andersen et al, 2007). 

 

Det er registrert like stort totalt spedgristap for fikserte og løsgående purker (Weber et al, 

2007). Likevel er det en tendens til at tapet hos løsgående purker oftere skyldes ihjellig-

ging enn hos fikserte purker. Det er utprøvd ulike måter å organisere fødebinger for løs-

gående purker for å minske spedgristapet. Weeribee-bingen er et australsk alternativ hvor 

bingen er delt i to, et redeområde og et aktivitetsområde. Forsøk har satt denne bingen 

opp imot fødebinger med fikserte purker uten å finne forskjeller i dødelighet og antall 

avvente smågris (Cronin et al, 2000). Eneste forskjell var at purker som griset i Werribee-

binger trengte mindre fødselshjelp enn fikserte purker. En annen løsning er den sveitsiske 

Schmidbingen hvor redeområde befinner seg i midten. Heller ikke her er det påvist signi-

fikante forskjeller i dødelighet (Shcmid et al, 1992). 

 

Kalde betong- og spaltegulv øker risikoen for at nyfødte grisunger blir nedkjølt, i tillegg 

til at purkenes bein ofte lider av det harde underlaget. Betong og hardere materialer gir 

purker og grisunger sår i hud og på kløver (Norring et al, 2006). Det har i de siste årene 

blitt mer vanlig med gulv i fødebingen som er mer skånsomt mot både grisunger og pur-

ker.  Epoxybelegg og fliser er eksempler på mer skånsomme underlag. Syntetiske ligge-

matter er et annet alternativ som har vist seg å bli preferert av drektige purker (Tuyttens 

et al, 2008). Det vil og kunne være gunstig å benytte seg av varme i gulvet i purkearealet. 

Dette kan bidra til å hindre nedkjøling og øke overlevelsesevnen til svakfødte grisunger. I 

tillegg er det bevist at det reduserer tiden til første diing (Malmkvist et al, 2006). 

 

1.5 Smågrishjørnet 

Som regel ligger smågrisplassen i et av fødebingens hjørner, men det er ingen nødven-

dighet. Zhang & Xin (2001) viste at spedgrisen bruker et tiltenkt område som ligger ved 

bakenden av purka og nærmere juret(i fikserte binger) mer enn et hjørne som ligger ved 

purkas frempart. For å gjøre smågrishjørnet attraktiv for de nyfødte grisene er varme et 

viktig element. Nedre kritiske temperatur for en nyfødt smågris er 34 – 35ºC (Mount, 
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1959), og behovet for varme er stort. Varmekilder som gulvvarme og varmelamper van-

lig, og grisunger prefererer varmelampe fremfor gulvvarme (Zhang & Xin, 2001). Små-

grishjørnet har vanligvis et tak for å holde på varmen. I tillegg til tak kan man ved å dek-

ke til fronten med ”gardiner” eller en ekstra vegg med åpning, øke lufttemperaturen i 

hjørnet med opp til 8 grader (Houszka et al, 2001).  

 

Smågrishjørnet er viktig for å unngå at grisungene blir drept eller skadd av mora. Jo ras-

kere ungene lærer seg å bruke smågrishjørnet, jo større er sjansene for at de overlever.   

Likevel er purka ofte den suverene vinneren når det kommer til preferanse for hvilested. 

Et varmt jur utkonkurrerer ofte en tiltenkt smågrisplass, selv med godt liggeunderlag og 

tilstrekkelig med tilsatt varme. For å gjøre smågrishjørnet attraktivt, vil det derfor være 

nødvendig å forsøke å etterligne et purkejur. Lay et al (1999) viste at grisunger prefererer 

å ligge et smågrishjørne med et simulert jur og varmelampe fremfor et hjørne med bare 

lampe. Det må altså ikke bare være varmt men også mykt. Det finnes ulike underlag som 

kan hindre varmetap og være attraktive for smågrisen. En varm vannseng har i enkelte 

tilfeller vist seg å være preferert. Grisunger som brukte vannseng hadde bedre tilvekst og 

mindre sår på knærne enn andre (Ziron & Hoy, 2003).  

 

Temperaturen i hjørnet avgjør hvordan spedgrisen ligger og hvor mye plass som trengs 

avsatt til smågrisplassen. Økt temperatur gir større behov for plass ettersom flere gris-

unger ligger i sideleie, og de ligger ikke så tett inntil hverandre som ved kjøligere omgi-

velser (Vasdal, 2007). Størrelsen på smågrishjørnet avgjøres også av hvor stor grisen skal 

være når den flyttes ut av fødebingen (Mousten & Poulsen, 2004). 
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1.6 Problemstilling og hypoteser 

Med bakgrunn i det relativt høye spedgristapet, kravet om løsgående purker i fødebingen 

og faren for ihjelligging, vil det være et ønske om å få grisungene til å benytte smågris-

plassen så raskt som mulig etter fødsel. Hensikten med dette forsøket var å undersøke om 

kvaliteten på spedgrishjørnet kan påvirke bruken de første 72 timene etter fødsel. Formå-

let med økt bruk av hjørnet var å minske tapet av spedgris. 

 

Vi antok at grisungene kom til å bruke den antatt beste kvaliteten på underlaget i små-

grishjørnet mest. Vi så for oss at spedgristapet ville reduseres med økt bruk av smågris-

hjørnet.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2.0 Material og metoder 

2.1 Forsøksdesign 

28 purker ble filmet i sine fødebinger i 72 timer fra fødselen. Analysering av videoene 

kartla hvorvidt bruken av smågrishjørnet økte eller minsket ved ulike typer underlag. Det 

ble registrert hvor purka og grisungene oppholdt seg hvert tiende minutt.  

 

2.2 Dyremateriale 

Forsøket ble gjennomført ved grisehuset på Universitetet for miljø- og biovitenskap som 

er drevet av Senter for husdyrforsøk. Her drives det 7 ukers puljedrift. Purkene var hyb-

ridpurker av Landsvin x Yorkshire(LY). To puljer med 14 purker i hver ble benyttet i for-

søket. 28 purker var i utgangspunktet med i de to puljene, men bare 26 ble tatt med i for-

søket. I den første puljen gikk ei purke ut grunnet sen grisningsdato, og i pulje 2 ble ei 

purke syk. Pariteten på purkene varierte fra førstegangspurker til åttendekulls purker.  

 

2.3 Oppstalling  

Purkene var oppstallet i like store fødebinger. Fødebingene var totalt 8,8 m
2
, av det var 

4,6 m
2
 spaltegulv. Smågrishjørnet var 1,6 m

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Enkel modell av fødebingen. Tegnet i VectorWorks. 
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Temperaturen i fødeavdelingen ble holdt på 20 ºC frem til siste fødsel. Da ble den senket 

til 16 ºC. Ved den første pulja i januar/februar ble lyset i avdelingen slått på når røkterne 

kom i fjøset ca kl 08.00 og slått av ca kl 14.00. Ved pulje nummer to stod lyset på hele 

døgnet for å gjøre det lettere å analysere videoene i etterkant.   

 

2.4 Behandlinger 

Forsøket bestod av tre ulike behandlinger; liggeunderlag (L), liggeunderlag med hytte 

(LH) og en kontrollgruppe (K). Bingene med liggeunderlag og hytte inneholdt et tykt lag 

med flis og halm i smågrishjørnene, og rikelig med strø i purkearealet. Mengden flis i 

smågrishjørnet var 3,6 kg i liggeunderlag- og hyttebehandlingene. I hyttehjørnene ble det 

i satt opp en ekstra vegg i smågrishjørnet slik at det ble tett på alle kanter. I den nye veg-

gen ble det laget til et bredt ovalt hull som var 20 cm høyt og 50 cm bredt som inngang 

for grisungene. Kontrollhjørnene hadde kun et tynt lag med strø tilsvarende 0,3 kg. Pur-

kearealet i kontrollbingene var strødd med lite flis. Dette ble gjort for å simulere mengde 

strø som brukes ute i mange svinebesetninger.  

 

Smågrishjørnet ble i alle behandlingene(L, LH og K) styrt til 34 °C den første uken etter 

fødsel. Dette ble gjort ved hjelp av varmelamper koblet til et Vengsystem. Vengsystemet 

består blant annet av en IR føler og en styringsboks. Begge disse kobles opp mot varme-

lampa. Prinsippet er at temperaturen holdes konstant ved hjelp av IR føleren. Når gris-

ungene er ute av hjørnet holder lampa gulvet varmt, og når grisungene er tilstede varmer 

de opp gulvet selv. 
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For å finne ut hvilke type smågrishjørne som ble mest benyttet, ble puljene delt i tre. For-

delingen av behandlinger per pulje vises i tabellen under. 

 

Tabell 1: Antall smågrishjørner av hver behandling per pulje 

Type behandling Pulje 1 Pulje 2 

Liggeunderlag (L) 4 5 

Liggeunderlag m.hytte (LH) 5 3 

Kontroll (K) 4 5 

 

Behandlingene ble fordelt på ulike binger i de to puljene slik at ingen binge hadde samme 

underlag i begge forsøksrundene. 

 

2.5 Rutiner rundt grising 

Purken gikk på kraftfôr fra Felleskjøpet. Fôringen ble trappet opp ca 5 uker før grising. 4 

uker før grising lå de eldre purkene på 3 til 4 fôrenheter per dag og ungpurkene på 3 til 

3,5 fôrenheter. 4 dager før grising ble fôringen trappet litt ned til mellom 2,5 og 3 enheter 

per dag. Den dagen purkene griset fikk de ikke fôr i det hele tatt. Etter dette ble det trap-

pet opp fra 3 fôrenheter til appetittfôring. I tillegg til kraftfôr fikk alle purkene grovfor 

hver dag. 

 

Alle purkene ble tildelt redebyggingsmateriale før fødsel. Dette ble fjernet i etterkant av 

grising for å ikke gjøre purkearealet mer attraktivt som liggeareal for grisungene.   

Det var folk tilstede under fødslene i arbeidstiden, og i tillegg var involverte i forsøket 

tilstede i andre perioder av døgnet, men det ble ikke gitt assistanse til grisungene i form 

av tørking eller lignende. Grisungene ble ikke lagt til jur eller varmelampe, dette for å 

ikke påvirke bruken av smågrishjørnet. Det ble gitt fødselshjelp hvis nødvendig. 

Det ble utført tannfiling og gitt jernpasta til alle grisunger mellom 12 og 24 timer etter 

fødsel. Dette ble utført av ansatte på fjøset.  Kryssfostring ble også gjort av de ansatte på 

fjøset. Det var ønskelig å få så jevne kull som mulig med like store grisunger.  
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2.6 Registreringer 

2.6.1 Vekt og rektal temperatur  

Ved endt fødsel ble det registrert antall levende - og dødfødte grisunger samt paritet på 

purka. Alle grisunger ble veid samtidig som det ble gitt jern og filt tenner ved 12-24 ti-

mers alder. Det ble på samme tidspunkt målt rektaltemperatur.  

 

2.6.2 Dødsårsak 

Alle døde grisunger, inkludert dødfødte, frem til 72 timer etter fødsel ble registrert og ob-

dusert. Grisunger som klart var dødfødte, for eksempel steinfostre, ble ikke obdusert.  

Obduksjonen ble gjort for å finne dødsårsak. Ved obduseringen ble det avklart om unge-

ne hadde pustet og hvor mye de eventuelt hadde spist mye. Farge og størrelse på lungene, 

samt flyteevne, ble brukt som tegn på åndedrett, og magesekkens innhold viste hvor mye 

melk grisungene hadde fått i seg. Unger med tydelige tråkk- og liggskader ble registrert 

som ihjelligget. Ved obduksjon ble det også registrert vekt på de døde grisene. 

 

2.6.3 Videofilming 

Stasjonære videokameraer ble montert over alle 14 fødebingene i avdelingen og koblet til 

en PC. Kameraene ble plassert slik at hele bingen ble filmet. Filmingen av purka og bing-

en ble satt i gang dagen før antatt grising. Alle purkene ble filmet kontinuerlig i 72 timer 

fra fødselen og kameraene registrerte alle bevegelser. Alt filmmateriale ble lagret direkte 

på datamaskinen. Videoene ble overført til en ekstern harddisk for videre analyse. 

 

2.6.4 Adferdsobservasjoner 

Av de 72 timene med filming, ble to perioder per døgn analysert per purke. Tidsperiode-

ne som ble valgt var 08.00-14.00 og 20.00- 02.00. Disse periodene representerer to ulike 

aktivitetsnivåer i fjøset. Fra 08.00 til 14.00 skjedde alt stell og fôring, og mellom 20.00 

og 02.00 var det ingen menneskelig aktivitet i fjøset. Innenfor de to periodene ble det 

gjort registreringer hvert 10. minutt. Observasjonene på purke og grisunger ble registrert i 

et Microsoft Excel. Grisungens plassering i bingen og purkas aktivitet ble observert. 
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2.6.5 Definisjoner 

For å kunne registrere hvilken atferd grisungene og purka utførte, ble det lagt definisjoner 

som vist under. 

 

Smågrisen: 

I smågrishjørnet :  innenfor lemmen som skiller smågrishjørnet fra purkearealet, ikke   

   nødvendigvis innunder taket. I trygghet fra purka bevegelser. 

Diende grisunge:  masserer juret eller dier fra en spene. 

Aktiv i purkeareal: beveger seg i purkearealet, enten på betongen eller spaltene. 

Hvilende unge alene:  ligger alene uten kontakt med purke eller kullsøsken. 

Hvilende grisunge: hviler i kontakt med enten purka eller kullsøsken. 

 

Purka: 

Diende purke:  50 % eller mer av grisungene masserer juret eller dier av spenene. 

Liggende purke: ligger. 

Aktiv purke: all bevegelse som ikke foregår liggende eller innebefatter spising 

eller drikking. 

Spiser eller drikker:  spiser eller drikker. 

Nesekontakt:  nese i kontakt med grisunge. 

 

 

2.7 Statistikk 

Resultatene fra videoanalysen og dødelighetsregistreringene ble registrert og sortert i 

Microsoft Excel. Atferdene ble registeret i prosent og analysert ved hjelp av deskriptiv 

statistikk i Microsoft Excel. Forskjeller og sammenhenger mellom atferdene ble analysert 

ved hjelp av en mixed model i SAS med følgende klassevariabler: behandling (1,2,3), dag 

(0,1,2), purke (individuelle nummer) og pulje (1,2). Kullstørrelse ble og inkludert i mo-

dellen. 
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3.0 Resultater 

3.1 Dyremateriale 

Det var 191 levendefødte grisunger i pulje 1 mot 172 i pulje 2. Kullstørrelsen var i gjen-

nomsnitt 13,9 grisunger for begge puljene. Pulje 1 hadde en gjennomsnittlig kullstørrelse 

på 14,7 og pulje 2 på 13, 2. Totalt i begge puljene varierte antall levendefødte grisunger 

fra 5 til 23.  Av totalt fødte var 9,3 % dødfødte.  

Den totale dødeligheten i forsøket var 20,1 %. I pulje 1 var spedgrisdødeligheten 24, 6 %, 

og i pulje 2 var den 15, 1 %. De fleste grisungene døde av ihjelligging, med eller uten 

melk i magen. Gjennomsnittsvekta på grisunger som ble ligget i hjel var 1,2 kg. Døde 

uten melk i magesekken veide i snitt 0,8 kg, og døde med melk 1,2 kg.  

 

3.2 Effekt av behandling og dag på bruken av smågrishjørnet 

Ulik utforming av smågrishjørnet hadde ingen effekt på bruken av hjørnet. Smågrisen 

oppholdt seg i purkeområdet det meste av tiden, uavhengig av behandling. De brukte i 

gjennomsnitt ca 80 % av tiden sin sammen med purka. Andelen diing, aktiv i purkearea-

let og hvilende alene eller sammen med purke/kullsøsken, var større enn andelen tid brukt 

i smågrishjørnet.  
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Tabell 2 Tid brukt på ulike atferder innen behandling i pulje 1 og pulje 2, % av totale ob-

servasjoner (gjennomsnitt ± standardfeil) 

Pulje Behandling Effekt av behandling 

    1(n=4) 2(n=4) 3(n=5) F2,17 P-verdi 

  I hjørnet 36,10 ± 8,32 39,0 ± 1,16 3,19 ± 1,16 0,46 0,6415 

  Diende 23,06 ± 3,81 19,74 ± 2,57 23,64 ± 3,91 2,82 0,0873 

1 Aktiv purkear. 10,46 ± 1,77 8,49 ± 1,13 12,36 ± 1,02 2,49 0,1124 

  Hvilende alene 1,15 ± 0,69 1,51 ± 0,67 0,86 ± 0,45 0,07 0,9334 

  Hvilende 29,62 ± 5,81 31,91 ± 5,26 59,21 ± 4,80 0,90 0,4235 

  1(n=5) 2(n=5) 3(n=3) F2,17 P-verdi 

  I hjørnet 22,60 ± 4,57 13,12 ± 4,14 8,51 ± 3,68 0,22 0,8024 

  Diende 28,58 ± 3,59 27,59 ± 3,50 27,27 ± 3,82 1,54 0,2419 

2 Aktiv purkear. 10,49 ± 1,57 10,96 ± 1,82 13,33 ± 1,55 1,9 0,1795 

  Hvilende alene 0,91 ± 0,34 0,09 ± 0,04 0,65 ± 0,36 1,84 0,1886 

  Hvilende 37,42 ± 5,44 48,24 ± 4,06 50,25 ± 4,49 0,02 0,9819 

  

 

Grisunger som fikk tilbud om hytte var de som brukte smågrishjørnet minst uavhengig av 

pulje. De brukte ca 80 % av tiden sin i umiddelbar nærhet til purka, i hovedsak diende 

eller hvilende.  

 

Figur 2 Eksempel på videoregistrering hvor grisungene ikke benytter seg av smågris-

hjørnet. Her hjørne med hytte.  
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Totalt hadde behandling liten signifikant effekt på noen av atferdene, diing(F2,43= 3,17, 

P=0,0518) og aktiv i purkearealet(F2,43= 2,60, P =0,0860), ellers ingen effekt.  

Oppdelt i puljer var det heller ikke stor effekt av behandling. I pulje 1 var det signifikante 

forskjeller mellom behandlingene når det gjaldt diing(F2,17= 2,82, P=0,0873), ellers ingen 

effekt. I pulje 2 hadde behandling ingen betydning for bruken av smågrishjørnet.   

 

Antall timer etter fødsel (dag) hadde en klar betydning for bruken av smågrishjørnet.  

Effekten av dag var klart større enn effekten av behandling.  

 

Tabell 3 Tid brukt på ulike atferder innen dag i pulje 1 og pulje 2, % av totale observa-

sjoner (gjennomsnitt ± standardfeil) 

Pulje Dag Effekt av dag 

    0(n=26) 1(n=26) 2(n=26) F2,17 P-verdi 

  I hjørnet 12,30 ± 1,63 23,66 ± 6,47 46,0 ± 9,66 16,36 0,0001 

  Diende 33,63 ± 3,37 19,86 ± 1,86 12,4 ± 0,83 18,96 <,0001 

1 Aktiv purkear. 14,30 ± 1,07 8,90 ± 1,15 7,65 ± 1,16 14,77 0,0002 

  Hvilende alene 1,31 ± 0,69 1,31 ± 0,59 0,69 ± 0,56 0,98 0,3959 

  Hvilende 38,16 ± 3,56 47,39 ± 5,64 33,28 ± 8,66 3,66 0,0475 

  I hjørnet 13,53 ± 3,54 8,09 ± 2,21 25,49 ± 5,92 5,11 0,0183 

  Diende 44,28 ± 1,83 22,08 ± 1,32 17,33 ± 1,04 98,36 <,0001 

2 Aktiv purkear. 13,01 ± 1,27 13,15 ± 1,55 7,81 ± 1,02 3,82 0,0427 

  Hvilende alene 0,95 ± 0,38 0,47 ± 0,27 0,19 ± 0,10 1,74 0,205 

  Hvilende 28,22 ± 3,17 56,22 ± 2,02 49,18 ± 5,47 15,73 0,0001 

 

 

Samlet for begge puljene økte bruken av hjørnet utover i perioden, og var størst mellom 

48 og 78 timer etter fødsel (dag 2). På dag 0 oppholdt grisungene seg lite i smågrishjør-

nene uavhengig av behandling. Her var det ingen signifikante forskjeller. 

Den neste dagen, dag 1, var det signifikant forskjell mellom bingene med kontrollhjørner 

og bingene med hyttehjørner (P=0,0366). Kontrollhjørnene ble mer brukt enn hyttene.  

På dag 2 ble det vist signifikante forskjeller mellom hjørner med kontrollunderlag og hyt-

te (P=0,0002), og mellom hjørner med liggeunderlag og hytte (P=0,0001).  

Også her ble kontrollhjørnene mye brukt, det samme med hjørnene med liggeunderlag. 

Hytte var til enhver tid nedprioritert. 
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Dag hadde innvirkning på alle atferdene i forsøket unntatt hvilende alene.  I hjørnet 

(F2,43=14,73, P= <0,0001), diende (F2,43=86,68, P= <0,0001, aktiv i purkearealet 

(F2,43=9,91, P= 0,0003) og hvilende (F2,43=11,13, P= 0,0001) ble påvirket.  

 

Dag hadde signifikant betydning for antall grisunger som opphold seg i hjørnet i begge 

puljene. Tallene fra pulje 1 viste at det var signifikante forskjeller for bruk av kontroll- og 

liggeunderlagshjørnene mellom dagene. For kontrollhjørnene var det signifikant forskjell 

mellom dag 0 og dag 1 (P=0,0365), mellom dag 0 og dag 2 (P=<0,0001) og mellom dag 

1 og dag 2 (P=0,0045). Hjørnene med liggeunderlag hadde også signifikante forskjeller 

mellom dag 0 og dag 1 (P= 0,0964), mellom dag 0 og dag 2 (P=<0,0001) og mellom dag 

1 og 2 (P=0,0002). For hytte var det ingen forskjeller mellom dagene.  

 

 

Figur 3 Effekt av behandling og dag på bruken av smågrishjørnet (%), pulje 1.  

* = p < 0,05, ** = p < 0,001, *** = p < 0,001. a, b = p<0,05, c, d= p<0,001.  

 

 

For pulje 2 var det signifikant forskjell mellom bruken av kontrollhjørnene mellom dag 1 

og dag 2 (P= 0,0724). Liggunderlagshjørnene hadde signifikante forskjeller på bruken 

mellom dag 0 og dag 2 (P=0,0144) og mellom dag 1 og 2 (P=0,0159). I pulje 2 var det 

heller ingen signifikante forskjeller på bruken av hjørnene med hytte. 
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Figur 4 Effekt av behandling og dag på bruken av smågrishjørnet (%) pulje 2.  

* = p < 0,05, ** = p < 0,001. a, b = p<0,05.  

 

 

 

I alle tilfellene ble hjørnet brukt mer i behandlingene med kontroll- og liggeunderlags-

hjørner enn i hjørnene med hytte.  
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3.3 Spedgrisdødelighet 

3.3.1 Dødsårsaker  

 

Den største dødsårsaken var ihjelligging, deretter sult. Det var flere grisunger som ble 

ihjelligget (10,19 % av totalt levendefødte) med melk i magen enn uten melk (3,86 % av 

totalt levendefødte).  2, 48 % av totalt levendefødte hadde sult som antatt dødsårsak (død 

uten melk). Mange av grisungene som var døde med melk i magesekken uten å bli ligget 

på (3,58 % av totalt levendefødte), var svake og ble avlivet eller døde av en kombinasjon 

av sult, ihjelligging og skader/sykdom. 

 

Kullstørrelse hadde ingen signifikant effekt på den totale dødeligheten, men antall døde 

uten melk (R=0,23445, P=0,0388) og antall ihjelligget uten melk (R=0,32991, P=0,0032) 

ble påvirket av kullstørrelsen. 

 

 

3.3.2 Effekt av behandling og dag på spedgrisdødeligheten 

Kvaliteten på smågrishjørnet påvirket ikke dødeligheten i forsøket.  

 

Tabell 4 Spedgristap (% av levendefødte innen behandling og totalt) 

Pulje Behandling Dag   

    1(n=9) 2(n=10) 3(n=7) 0(n=26) 1(n=26) 2(n=26) 

  Død total 16,95 31,43 24,19 9,89 11,63 5,82 

  Død med melk 6,78 4,29 4,84 1,74 1,74 2,33 

1 Død uten melk 0 4,29 6,45 2,33 0,58 0,58 

  Ihjelligget med melk 6,78 17,14 8,06 3,49 6,4 2,33 

  Ihjelligget uten melk 3,39 5,71 8,06 2,33 2,91 0,58 

  Ihjelligget total 10,17 22,85 16,12 5,82 9,31 2,91 

  Død total 24,29 7,46 11,43 5,81 6,98 2,33 

  Død med melk 1,43 1,49 0 1,16 0 0,58 

2 Død uten melk 4,29 0 2,86 1,16 1,16 0 

  Ihjelligget med melk 12,86 5,97 8,57 2,33 5,23 1,74 

  Ihjelligget uten melk 5,71 0 0 1,16 0,58 0 

  Ihjelligget total 18,57 5,97 8,57 3,49 5,81 1,74 
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I pulje 1 var dødeligheten størst i bingene med liggeunderlag, og i pulje 2 i kontrollhjør-

nebingene. Ihjelligging var den vanligste dødsårsaken i alle behandlingene i begge pulje-

ne.  

 

De fleste grisungene døde de to første 48 timene (dag 0 og dag 1). Ihjelligging var den 

vanligste dødsårsaken på alle dagene.  
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4.0 Diskusjon 

4.1 Bruk av smågrishjørnet 

Resultatene fra dette forsøket viste at antatt forbedret kvalitet på smågrishjørnet ikke økte 

bruken av hjørnet. Det ble observert liten bruk av smågrishjørnet de tre første dagene et-

ter fødsel i alle de tre behandlingene i begge puljene. Dette støtter funn fra tidligere for-

søk (Berg et al, 2006; Vasdal 2009). Grisungenes behov for varme gjør at de tiltrekkes av 

mor umiddelbart etter fødsel (Welch & Baxter, 1986). Purka fungerer som en stråleovn 

de første timene etter grising. Juret er varmt, mykt og fullt av melk. Temperaturen ved 

juret stiger rundt 3 °C fra før til etter grising (Welch & Baxter, 1986). Smågrisen og purka 

knytter ikke individuelle bånd før etter 6 dager (Stangel & Jensen, 1991). Dette, i tillegg 

til dårlig evne til egen termoregulering de første 48 timene (Herpin, 2002), gjør at gris-

ungene er avhengige av nærhet til purka for å få beskyttelse, varme og mat. At grisunge-

ne ønsker å ligge ved purka i stedet for å bruke smågrishjørnet, er derfor biologisk adap-

tivt.  I tillegg til nærhet til purka, har smågris en sterk motivasjon for å ligge nær kullsøs-

ken og dette er en faktor som vil påvirke bruken av smågrishjørnet. Hrupka et al (2000) 

viste at grisunger heller ligger sammen med søsken på et kjølig sted enn alene i et bedre 

oppvarmet område, noe som kan tyde på at sosial kontakt blir prioritert over termal kom-

fort i denne alderen. Dersom et par av grisungene velger å legge seg ved mora etter diing, 

er det sannsynlig at resterende søsken også velger å bli ved purka i stedet for å gå i små-

grishjørnet. 

 

Motsatt av forventet ble smågrishjørnene i kontrollbingene brukt vel så mye som hjørne-

ne med liggeunderlag- og hyttebehandlingene. Det kan tyde på at selv om underlaget er 

gjort mer attraktiv, er det vanskelig å overbevise grisungene om at smågrisplassen er et 

bedre alternativ enn purkemor. I bingene med kontrollbehandling ble det observert flere 

unger som lå alene ute i purkeområdet enn i de to andre behandlingene. Dette kan ha 

sammenheng med at det var lite strø i kontrollbingene, slik at ungene raskere ble nedkjølt 

og ute av stand til å bevege seg til purke eller kullsøsken for tilgang på næring og varme.   
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Det var en større andel grisunger som lå i sideleie i hjørnene med liggeunderlag og hytte 

enn i kontrollhjørnene. Vasdal (2009a) viste at smågris regulerer kroppstemperaturen ved 

å ligge i sideleie i stedet for bukleie for å øke varmetapet. Varmetilførselen i hjørnene 

med liggeunderlag og hytte kan derfor se ut å ha tilfredstilt grisungenes behov for varme. 

Likevel var ikke bruken av smågrishjørnet med liggeunderlag større enn bruken av kont-

rollhjørnene. 

Bruken av smågrishjørnene med hytte var overraskende liten. Utformingen av den tredje 

veggen i hyttehjørnet kan ha hatt innvirkning på bruken. Det ble justert på åpningen mel-

lom pulje 1 og 2.  I pulje 2 var åpningen gjort bredere og høyere, men dette så ikke ut til å 

påvirke bruken. I enkelte tilfeller ble det observert flere grisunger liggende inntil ”hytte-

veggen” på utsiden mot purkearealet. Større og tyngre grisunger vil være sterkere enn 

mindre kullsøsken (Scheel et al, 1977), og åpningen inn til hyttehjørnet var til tider sper-

ret av de største grisungene slik at det ble vanskelig for de mindre ungene å komme inn. 

Åpningen til hyttehjørnet kunne hatt ulike utforminger og plasseringer. Bruken av hjørnet 

kunne muligens økt dersom åpningen var større og hadde en annen form. Veggen kunne 

vært utført i et materiale som gjorde det lettere for alle grisungene å passere inn i hjørnet, 

eksempelvis gardiner av plast. Smågrishjørnene med hyttevegg ble mindre i areal enn de 

andre hjørnene ettersom hjørnet hadde tre vegger og ikke to. Plassen ble derfor mindre og 

færre grisunger fikk plass i hjørnet. Disse faktorene, som alle kan ha forårsaket en plass-

mangel, kan ytterlig ha redusert sannsynligheten for at de minste grisungene brukte hjør-

net, og heller holdt seg i nærheten av purka. Dermed utsatte de seg for en større risiko for 

å bli tråkket eller ligget på.  

 

I dette forsøket ble ikke grisungene introdusert for varmen og mykheten i smågrishjørnet 

annet enn det de selv utforsket. Ved å la de bestemme selv hvor de ville ligge, fikk vi et 

realistisk bilde av hvor de foretrakk å være. Det hadde kanskje vært mulig å øke spedgri-

sens bruk ved å stenge de inne i smågrishjørnet, noe som er ofte er praksis i grisebeset-

ninger. På den måten introduseres smågrisen for miljøet og klimaet i hjørnet. Tidligere 

forsøk har riktignok vist at innestenging av grisunger i smågrishjørnet ikke har noen ef-

fekt verken på bruken av hjørnet eller spedgristapet (Berg et al, 2006; Andersen et al, 

2007).  
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Når det gjelder forskjeller mellom de to puljene, var smågrishjørnene med liggeunderlag 

de som ble mest benyttet i pulje 1, mens det i pulje 2 var kontrollhjørnene som ble brukt 

mest. Det er vanskelig å si hva som gjorde mest utslag for de ulike resultatene, men trolig 

har individuelle forskjeller i purkenes morsegenskaper og kullstørrelse hatt betydning. 

Purkas kommunikasjon med ungene og mengden diing kan ha hatt betydning for hvor 

fort smågrisen lærte seg å bruke smågrishjørnet.  

Grisungene var omtrent like aktive i purkearealet i alle behandlingene i begge puljene, og 

som regel var de aktive samtidig som purka. Når purka reiste seg for å drikke og spise 

eller beveget seg av andre grunner, beveget også grisungene seg.  

 

Dag etter fødsel hadde stor betydning for bruken av smågrishjørnet uavhengig av kvalite-

ten på underlaget i hjørnet. Det samme er funnet i andre studier (Hrupka et al, 1998; Berg 

et al, 2006; ). Grisunger vokser fort, og på dag 2 har smågrisen større kapasitet til å pro-

dusere varme selv og økt evne til termoregulering (Mount, 1959). Dette gjør at det er let-

tere å bortprioritere purka som varmekilde, og at samvær med kullsøsken kan være mer 

avgjørende for hvor smågrisen velger å oppholde seg. 

 

Andel observasjoner hvor grisungene diet gikk ned utover i forsøksperioden, dette sam-

svarer med tidligere forsøk (e.g. Weary et al, 2002). Purka inviterer til flere diinger på 

dag 1 etter fødsel enn senere i laktasjonen (Jensen et al, 1991) og purka avslutter diingene 

hyppigere utover i laktasjonen (Valros et al, 2002). Dette har antagelig gjort sitt til at an-

delen tid hvor smågrisen diet gikk ned mellom dag 0 og dag 2. At purka kontrollerer 

diingen mer og at smågrisen ikke lenger har fri tilgang til melk, kan være en medvirkende 

grunn til at ungene valgte å benytte seg mer av smågrishjørnet som varmekilde og hvile-

sted utover i forsøksperioden.   
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4.2 Dødelighet 

Bruken av smågrishjørnet hadde ingen sammenheng med dødeligheten. Ulik behandling 

hadde heller ingen effekt på spedgrisdødeligheten.  

Totalt var dødeligheten i dette forsøket veldig stor, og mesteparten av tapet skyldtes ihjel-

ligging. Dødeligheten var spesielt stor i pulje 1 hvor store kull og eldre purker kan ha 

gjort sitt til at dødeligheten ble spesielt stor. Stor dødelighet i form av ihjelligging har 

sammenheng med purkenes paritet og størrelsen på kullene. Høy paritet og store kull gir 

mer ihjelligging (Weary et al, 1998).  Pulje 2 hadde litt mindre kullstørrelse og en del 

yngre purker noe som kan ha hatt innvirkning på dødeligheten.  

 

Selv om den totale dødeligheten ikke ble påvirket av forskjeller i smågrishjørner, så dø-

deligheten ut til å være mindre i bingene med liggeunderlagshjørner og hytte. En mulig 

forklaring kan være at det i disse bingene var mer strø i purkeområdet enn det var i bing-

ene med kontrollhjørner. Det har tidligere blitt vist at økt mengde strø i purkearealet kan 

være med å minske spedgristapet (Andersen et al, 2007). Grisunger som ble ligget eller 

tråkket på i disse bingene kan ha blitt bedre skånet ved at underlaget var mykere og tyk-

kere. Laget med flis vil ha en dempende effekt og sørge for at klemskadene blir mindre. 

Grisunger fra binger med kontrollhjørner hadde hyppigere forekomst av leddbetennelse 

enn andre. Lite strø i bingen gjør at grisungene lettere får sår på frembeina og skrubber 

opp sålene under foten (Mouttotou et al, 1999). Slike sår gir grobunn for infeksjoner og 

lignende, og dårlig renslighet i bingen vil øke antallet bakterier som kan forårsake slike 

infeksjoner (Rantzer & Svendsen, 2001). Tildeling av mye og frisk strø på smågrisplas-

sen og i purkeområdet vil derfor kunne forebygge lidelser som for eksempel leddbeten-

nelse, og på den måten øke overlevelsesevnen til spedgrisen.  

 

Som forventet var dødeligheten størst de første 48 timene. Den reduserte dødeligheten 

utover i laktasjonen kan ha sammenheng med at bruken av smågrishjørnet økte med tiden 

etter fødsel. I tillegg var de fleste svakfødte og svake grisungene døde på dag 1, slik at 

det på dag 2 stort sett var livskraftige og friske grisunger igjen hos purka.  
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5.0 Konklusjon  

 

Økt kvalitet på smågrishjørnet påvirket ikke bruken av hjørnet. Antakelsen om at den an-

tatt beste kvaliteten på smågrishjørnet skulle bli mest brukt slo feil. Bruken av hjørnet 

påvirket heller ikke spedgristapet. Da kvaliteten på selve spedgrisplassen ikke utgjør for-

skjell i bruken eller spedgristapet, vil det være naturlig å fokusere mer på utvikingen av 

fødebingen som helhet. Bingen må tilrettelegges slik at purka kan ta best mulig vare på 

sine grisunger, og at røkterens rutiner rundt grising kan gjennomføres på en lettvinn og 

effektiv måte.   
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