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Sammendrag 

Hensikten med dette forsøket var å undersøke hvilke strålingstemperaturer og liggeunderlag 

spedgriser preferer ved 24 timers alder. I tre delforsøk ble seks ulike strålingstemperaturer og tre 

ulike liggeunderlag testet i totalt 9 parvise preferansetester. I delforsøk 1 ble temperaturene A= 

26°C, B= 34 °C og C=42 °C testet mot hverandre og i delforsøk 2, som ellers var identisk med 

delforsøk 1, ble temperaturene A= 30 °C, B=34°C og C=38 °C brukt. I delforsøk 3 ble 

liggeunderlagene A= treflis, B= skumgummimadrass og C= vannmadrass brukt. Hver delforsøk 

testet kombinasjonene A-B, A-C og B-C med 6 kull a 10 grisunger i hver test, til sammen 540 

grisunger i hele forsøket. 

For at grisungene skulle ha tidligere erfaringer med begge de to strålingstemperaturene eller 

liggeunderlagene som ble brukt i hver test, ble hvert kull tilvent hver miljøfaktor i 30 minutter 

før selve testen. Preferansetestene ble gjennomført ved å plassere hvert kull i en rektangulær 

testboks som inneholdt tre kammer; kamrene i endene inneholdt de strålingstemperaturene 

(delforsøk en og to) eller liggeunderlagene (delforsøk 3) som ble testet mot hverandre. I midten 

av testboksen var det et nøytralt kammer uten tilsatt varme eller noe liggeunderlag. Grisungene 

fikk så mulighet til undersøke hele testboksen og velge hvor de ønsket å legge seg ned. Hvert 
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kull ble filmet i en time og filmen ble analysert ved å registrere i hvilket kammer grisungene 

oppholdt seg i hvert andre minutt. 

Det ble funnet at spedgrisene hadde signifikant preferanse for 42 °C både fremfor 34 °C (t= -5,4, 

P<0,01) og 26 °C (t= -10,0, P< 0,001) . Flere kull valgte det varmeste alternativet i testen 

mellom 26 °C og 34 °C, men dette resultatet var ikke signifikant. I delforsøk 2 var det ingen 

signifikante resultater og grisungene hadde ikke noe mønster i sine valg. Årsaken til dette kan 

være at temperaturene var for like. I delforsøk 3 viste spedgrisene en signifiaknt preferanse for et 

liggeunderlag av sagflis fremfor skumgummimadrass (t=2,74, P<0,05). Flere grisunger valgte 

også å legge seg på sagflis fremfor vannmadrass, men dette resultatet var ikke signifikant. 

Disse resultatene bekrefter at grisunger allerede 24 timer etter fødsel har evne til å vurdere sitt 

fysiske miljø og på bakgrunn av dette har preferanser for både termisk miljø og liggeunderlag og 

at de blir tiltrukket av varme. Videoanalysen indikerer at grisungene oppfatter 42 °C som for 

varmt, selv om det var denne temperaturen de prefererte i forsøkene. Forsøket viser at det er 

mulig å få gode resultater av preferansetester med sosiale grupper med griser ved 24 timers alder. 

Abstract 

The purpose of this experiment was to study piglet preference for six different radiation 

temperatures and three different flooring types. In total 54 litters (540 piglets) were used in three 

experiments with totally nine pair wise preference tests. In experiment 1 the temperatures 

A=26°C, B=34 °C and C=42 °C were tested against each other. Experiment 2 was identical to 

experiment 1 except the temperatures tested were A=30 °C, B=34 °C and C=38 °C. In the third 

experiment the three following flooring types were tested A= concrete floor with sawdust, B= 

water mattress and C= foam mattress. Each combination A-B, A-C and B-C was tested with six 

litters in each test, totally 18 litters in each experiment. The piglets were 24 hours of age when 

tested.   

In the preference test the piglets were placed in an experimental area with two compartments 

containing one of A, B or C. In addition there was a neutral compartment in the middle of the 

others, containing no environmental factors included in the test. After the piglets were released in 

the mid compartment, they were allowed to explore the area and choose where to settle. In order 

for the piglets to experience the two environmental factors they could choose from, the litters 
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were locked into each compartment for 30 minutes prior to the test. Each litter was videotaped 

for one hour and the tape was analyzed by using continues sampling of the piglets whereabouts 

every second minute.  

The results of experiment 1 show that the piglets have a significant preference for 42 °C above 

34 °C (t= -5,4, P<0,01) and 26 °C (t= -10,0, P< 0,001), and that they showed a tendency to 

choose the warmest compartment. There were no significant results in experiment 2, and the 

piglets showed no particular pattern in their choice. It is assumed that the temperatures used in 

this test were too much alike for the piglets to differ among them. In experiment 3 the piglets 

significantly preferred to settle on concrete with sawdust above foam mattress (t= 2,74, P< 0,05). 

There was also more litters settling on concrete with sawdust above water mattress, but this was 

not significant.  

These results confirm that piglets already 24 hours after birth are able to assess their physical 

environment and to use this information to choose their thermal and physical environment, and 

that they are attracted to radiant heat. The behavior of the piglets indicate that 42°C is too hot for 

the piglets, even if it is their preferred choice. This experiment shows that it is possible to make 

good results in a preference test with social groups of pigs at 24 hours of age.  

1. Innledning 

1.1 Spedgristap - omfang og årsaker 

1.1.1 Omfang av spedgristap 

I Norge er gjennomsnittlig tap av levendefødte grisunger på ca 15 %, men spedgristapet varierer 

sterkt (5- 24 %) mellom besetningene selv om oppstallingsmiljøene er relativt like (Andersen et 

al. 2007). Den store variasjonen i spedgristap skyldes i følge Andersen et al. (2007) hovedsakelig 

ulike rutiner hos røkterne, men at også utformingen av fødebingen spiller inn. Det ble i dette 

forsøket funnet at tilstedeværelsen av fendere reduserte spedgristapet signifikant.  Hovedandelen 

(60-80 %) av spedgristapet skjer de to til tre første dagene (Dyck & Swierstra 1987; Marchant et 

al. 2000). 
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1.1.2 Årsaker til spedgristap 

De mest vanlige dødsårsakene for en levende født spedgris er sult, nedkjøling og at purka legger 

seg på den (Dyck & Swierstra 1987; Ledividich & Noblet 1981; Spicer et al. 1986; Svendsen et 

al. 1986), men som oftest er flere indirekte årsaker som påvirker den endelige dødsårsaken. For 

eksempel vil en sterkt nedkjølt grisunge være så redusert at den kan ha problemer med å kjempe 

om og forsvare en spene ved diing og dermed miste tilgangen til svært verdifull melk (English & 

Smith 1975). Grisunger som ikke får i seg melk har ikke mulighet til produsere varme for å 

opprettholde kroppstemperaturen og dermed bli utsatt for ytterligere nedkjøling (Herpin et al. 

1994). I tillegg vil sultne grisunger oppholde seg mer i nærheten av purka og dermed være mer 

utsatt for å bli tråkket på eller ligget ihjel (Weary et al. 1996). Figur 1 viser en skjematisk 

fremstilling av samspillet mellom hovedårsakene til spedgristap. Andre faktorer som er 

forbundet med økt spedgristap er økt kullstørrelse, antall tidligere kull purka har hatt (Weber et 

al. 2007; 2009), lengden på purka, stor variasjon i fødselsvekt (Marchant et al. 2000), økt fall i 

rektaltemperatur etter fødsel og generelt liten fødselsvekt (Pedersen et al. 2008; Tuchscherer et 

al. 2000). 

Løsgående purker var lenge forbundet med høyere spedgristap enn fikserte purker (Blackshaw et 

al. 1994; Cronin & Smith 1992; Marchant et al. 2000), men flere nyere forsøk viser at det er 

mulig å oppnå like gode resultater også med løsgående purker (Cronin et al. 2000; Weber et al. 

2007). I følge Weber et al. (2007) er det totale spedgristapet det samme hos fikserte og løsgående 

purker, men andelen grisunger som dør som følge av at purka legger seg på dem er større hos 

løsgående purker. I Norge er purker oppstallet i individuelle binger fra noen dager før fødselen 

og frem til grisungene avvennes. Dette er ikke normal praksis i kommersiell smågrisproduksjon i 

de fleste andre land, hvor purkene står fikserte gjennom hele sitt voksne liv.  
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1.2.Spedgrisen-  krav til miljø og termoregulering 

1.2.1 Spedgrisens krav til miljøet 

Fødselen er for de fleste dyrearter en brå overgang fra et beskyttet liv i livmora til en kald og 

hard verden utenfor, men grisunger har muligens en tøffere start på livet enn de fleste. For det 

første investerer purka, i motsetning til andre nybakte mødre, relativt lite i hvert enkelt avkom 

både før og etter fødsel, for eksempel ved at hun ikke slikker avkommet (Jones 1966). Dette 

resulterer i at den nyfødte grisungen er dekket av fødselsvæske helt til den gnis av, eller til den 

fordamper. Fødselsvæskene gjør grisungen mer utsatt for nedkjøling både ved at den hemmer 

den isolerende effekten av hårlaget og at den hindrer gåsehud (piloereksjon) (Curtis 1970). Den 

neste utfordringen den nyfødte grisungen må takle, er at den i motsetning til de fleste andre 

dyrearter ikke har et medfødt lager av brunt fett (Trayhurn et al. 1989). Brunt fett finnes hos 

mange arter i underhuden til nyfødte, og brukes til å produsere varme før det er etablert en egen 

varmeproduserende forbrenning. I tillegg til at grisungene er født uten brunt fett, har de et svært 

begrenset hårlag og lite vanlig fettlager (Manners & McCrea 1963). Alle disse faktorene bidrar 

til at spedgriser har uvanlig høy nedre kritisk temperatur (NKT). Nedre kritisk temperatur er den 

laveste temperaturen et dyr kan opprettholde egen kroppstemperatur bare ved å endre atferd og 

fysiologi. Hvis temperaturen synker under NKT vil kroppen reagere med å øke forbrenningen for 

å produsere varme, og dette er svært energikrevende. Hos spedgriser er NKT ca 34 °C (Mount 

1959; Noblet et al. 1997), som er mye høyere enn de 16-20 °C som er vanlig å holde i 

fødeavdelinger for å imøtekomme purkas komfort temperatur. Termisk komfort er en subjektiv 

følelse hvor individet er tilfreds med sine termiske omgivelser.  

Infeksjon 

Sult 

Ihjelligging 

Nedkjøling 

Figur 1 Oversikt over årsakene til spedgristap 
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Et viktig poeng angående NKT er at den ikke er lik for alle individer og at den er påvirket av 

både interne og eksterne faktorer. Kroppstørrelse og næringsopptak er eksempler på interne 

faktorer som vil påvirke nedre kritiske temperatur til et individ. Varmetap til gulvet og 

lufthastighet er derimot eksempler på eksterne miljøfaktorer som vil påvirke NKT for en 

spedgris (Boon 1982; Riskowski et al. 1990).  Den nedre kritiske temperaturen for spedgris som 

ble lagt frem av Mount (1959) er målt i lufttemperatur og for grisunger alene, ikke i gruppe.  

Selv om mange forsøk bruker lufttemperatur som testparameter (Hrupka et al. 1998; Mount 

1963), er dette ofte et lite tilfredstillende mål på termisk miljø (Curtis 1970). Årsaken er at det er 

kombinasjonen av lufttemperatur og strålingstemperatur (den operante temperaturen) som 

hovedsakelig påvirker den termiske komforten til et individ (Byggforsk, 2007). 

Strålingstemperaturen, det vil si den varmeutvekslingen som skjer mellom overflatene i et miljø, 

vil i de tilfeller hvor det tilføres strålingsvarme, føles varmere enn lufttemperaturen. Fordi det er 

strålingstemperaturen, og ikke lufttemperaturen, grisungene kjenner best på kroppen, er det 

denne de bruker til å vurdere sitt termiske miljø. 

 

Purker som får muligheten til det, vil bygge et reir hvor hun føder ungene sine (Fraser 1984; 

Jensen 2002). I naturlige omgivelser vil hun bruke hun gress og andre materialer med gode 

varmeisolerende egenskaper. Grisunger født i et slikt reir vil ha et relativt lavt 

konvektsjonsvarmetap til underlaget og studier har vist at selv med -17 °C er det tilfredstillende 

varmt i redet (Algers & Jensen 1990). Det myke underlaget i reiret vil i tillegg beskytte 

grisungene mot skader. Det er vist i forsøk at grisunger i binger med betong gulv uten strø har 

størst forekomst av sår og skader på knærne og at sårene kan påvirke avvenningsvekten negativt 

(Ziron & Hoy 2003). 

 

1.2.2 Spedgrisens termoregulering  

For å takle de termiske utfordringene den blir utsatt for har spedgrisen tre hovedstrategier; 

atferdsmessig, fysiologisk og metabolsk termoregulering. Atferdsmessig og fysiologisk 

termoregulering har som hovedmål å redusere varmetapet fra kroppen, mens metabolsk 

termoregulering har til hensikt å øke varmeproduksjonen. Ved å endre kroppspositur og gjøre 
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bevisste valg av liggeområder kan griser regulere varmetapet fra kroppen (Fraser 1985; Hrupka 

et al. 2000a; Hrupka et al. 2000b; Mount 1967). For eksempel vil griser som opplever 

kuldestress, gjerne legge seg på buken og trekke beina godt under seg for å redusere kroppsareal 

som er i kontakt med et kaldt underlag (Curtis 1970; Vasdal et al. 2009). Halm som underlag 

reduserer NKT (Sällvik & Wejfeldt 1993) og i kalde miljøer vil griser velge å ligge på halm 

fremfor betonggulv (Fraser 1985).  

Grisunger, som andre dyr som blir født i kull, har muligheten til sosial termoregulering. Ved 

sosial termoregulering legger grisungene seg i kroppskontakt med andre kullmedlemmer for å 

redusere varmetapet til omgivelsene. Det er vist at hvis et kull med grisunger ligger tett inntil 

hverandre, kan de tåle temperaturer 40 % lavere enn NKT (Mount 1960). En kan derfor si at en 

grisunge alene opplever et termisk klima ganske forskjellig fra et kull med grisunger.  

Fysiologisk termoregulering vil si at kroppen reagerer på et termisk miljø ved å endre enkelte 

kroppsfunksjoner. Ved temperaturer hvor en spedgris opplever kuldestress vil blodstrømmen til 

det ytre hudlaget reduseres (Williams et al. 1979). Når dette skjer, senkes overflatetemperaturen i 

huden og varmetapet til omgivelsene reduseres. En annen fysiologisk respons er at hårlaget reiser 

seg for å redusere luftstrømminger nær huden. Skjelving er en varmeproduserende fysiologisk 

respons hvor det ytre muskellaget gjentatte ganger trekker seg sammen for å produsere varme. 

Grisunger har evnen til å skjelve helt fra fødselen (Mount 1968), og den blir bedre med økende 

alder (Herpin et al. 2002). 

Metabolsk termoregulering benyttes når temperaturen i miljøet er lavere enn NKT. Da økes den 

metabolske raten (forbrenningen) i kroppen, og energi forbrennes kun med hensikt å holde 

kroppen varm. Ved NKT er forbrenningen ved et minimum, men etter hvert som temperaturen 

synker, øker forbrenningen og ved 18 °C når den sitt maksimale nivå (for nyfødte griser) 

(Berthon et al. 1993). Uten tilførsel av næring kan grisungen opprettholde maksimal forbrenning 

i kun 11 timer etter fødselen (Berthon et al. 1993), og det er derfor viktig at grisungen får i seg 

melk tidlig og jevnlig. Den energien som forbrennes for varmeproduksjon kunne optimalt sett ha 

vært brukt til andre formål; vokse, immunforsvar, kamp om spener osv. Grisunger som 

oppholder seg i temperaturer under NKT over lengre tid kan derfor oppleve blant annet redusert 

vekst og immunforsvar og økt dødelighet. 
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1.3 Smågrisarealet i fødebingen 

En fødebinge må inneholde to mikromiljøer for å imøtekomme både purkas og grisungenes krav 

til termisk miljø. Purka har en øvre kritisk temperatur ved 22 °C (Quiniou & Noblet 1999), mens 

spedgrisene har en nedre kritisk temperatur på 34 ˚C (Mount 1959). Hvis temperaturen blir for 

høy for purka reduserer hun fôropptaket og dermed også melkeproduksjonen (Black et al. 1993; 

Quiniou & Noblet 1999). I tillegg vil høye temperaturer også føre til redusert hygiene fordi 

purka, i et forsøk på å kjøle seg ned, ofte endrer gjødslingsatferd og gjødsler i liggeområdet eller 

legger seg i gjødslingsområdet. I tillegg til et alternativt termisk miljø, er smågrisarealet også et 

område hvor spedgrisene er fysisk beskyttet mot purka, men de første 2-3 dagene er spedgrisene 

sterkt motiverte for å ligge sammen med purka, og tilbringer mesteparten av tiden med å ligge 

nær henne og ikke i spedgrisarealet (Berg et al. 2006; Hrupka et al. 1998; Titterington & Fraser 

1975). 

Det er mange alternative utforminger og plasseringer av smågrisarealet. Forsøk som er gjort på 

utforming viser, ikke overraskende, at tre vegger, tak og gardin fremfor inngangen er den 

løsningen som best bevarer temperaturen og gir lavest trekk (Houszka et al. 2001). Forsøk som 

har undersøkt effekten av plasseringen av spedgrisarealet i forhold til bruken, har gitt ulike 

resultater. Forsøkene er gjort utelukkende på fikserte purker og enkelte rapporterer at plassering 

nærmest juret gir mest bruk (Titterington & Fraser 1975; Zhang & Xin 2001), mens andre forsøk 

ikke støtter dette (Hrupka et al. 1998; Ogunbameru et al. 1991; Ziron & Hoy 2003). 

For å oppnå de temperaturene som er ønskelig, er det nødvendig å tilføre varme via ekstra 

varmekilder; elektriske varmelamper, gulvvarme, varme vannmadrasser eller varmematter. I 

forsøk gjort av Zhang & Xin (2001) ble det vist at spedgrisene foretrakk varmelampe fremfor 

varmematter de to første dagene etter fødsel. Årsaken til dette er mest sannsynlig at 

strålingsvarmen fra varmelampene er mer effektiv til å tørke fødselsvæskene og derfor oppleves 

som en mer behagelig form for varme for grisungene. Den mest brukte metoden for å tilføre 

varme er varmelamper, men disse er relativt energikrevende og gir ikke jevn fordeling av varmen 

over hele arealet (Zhang & Xin 2001), men mye varmere rett under lampen i forhold til arealet 

rundt.  
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Spedgrisene tenderer til å bruke smågrisplassen mer når temperaturdifferansen mellom 

romtemperatur og temperaturen i smågrisplassen er høy (Burri et al. 2009; Schormann & Hoy 

2006; Zhou & Xin 1999), men dette påvirker ikke spedgristapet. I forsøket til Burri et al. (2009) 

blir det i tillegg rapportert om at grisungene bruker lengre tid på å begynne å bruke 

smågrisplassen etter fødsel når romtemperaturen er høy.  

For å redusere varmetapet til gulvet er det vanlig å bruke strø av sagflis eller halm eller 

varmeisolerende matter i spedgrisarealet. I 1967 undersøkte Mount varmetapet hos nyfødte 

grisunger til gulvet og resultatene av forsøket viste at 15 % av det totale varmetapet til en nyfødt 

grisunge skjer gjennom gulvet når den ligger på bart betonggulv. Ligger grisungen derimot på et 

tregulv er tilsvarende varmetap på 6 % og på et gulv av skumplast kun 2 %. En reduksjon i 

romtemperatur fra 30 til 20 °C doblet varmetapet til gulvet uavhengig av gulvmateriale, men 

varmetapet til betonggulv ved 30 °C tilsvarte varmetapet til tregulv ved 20 °C. Samme forsøk 

undersøkte også effekten av ulike strømaterialer (treflis, halm og treull) på 

konduksjonsvarmetapet til nyfødte grisunger. Det viste seg at treull hadde de beste 

varmeisolerende egenskapene fremfor halm og til slutt sagflis.  

Grisungenes plassbruk påvirkes av temperaturen (Wheeler et al. 2008) og ved lave temperaturer 

vil sosial termoregulering og/eller valg av liggestilling redusere arealbruken. Basert på 

resultatene i sitt forsøk anbefaler Wheeler et al. (2008) at et passe temperert smågrisareal for 10 

grisunger ved 1, 2 og 3 ukers alder bør være henholdsvis 0,58, 0,76 og 0,91 m
2
.  

Fra fødsel er grisungene tiltrukket av varme og overflater som ligner purkas hud (Welch & 

Baxter 1986) og lukten av purkas jur (Morrow-Tesch & McGlone 1990). På bakgrunn av dette 

gjennomførte Lay et al. (1999) et forsøk hvor det ble benyttet et simulert jur med hensikt å øke 

spedgrisenes bruk av smågrisarealet. Resultatene av forsøket viste at det var større sannsynlighet 

for å finne grisungene i smågrisarealet når det ble brukt et simulert jur, men det påvirket ikke 

spedgristapet. 

I et forsøk av Parfet & Gonyou (1991) ble det funnet at nyfødte grisunger hadde en sterk 

preferanse for mørke eller dempet belysning fremfor skarpt lys. Fargen på lyset (rød eller klar) 

har imidlertid ingen påvirkning på spedgrisenes atferd eller produksjon (Zhou & Xin 1999). 
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1.4 Metoder for å måle dyrs preferanser og motivasjoner 

1.4.1 Preferanse tester 

I preferansetester må et eller flere dyr gjøre et spesifikt valg mellom alternative miljøer eller 

ressurser, eller så må de velge hvordan de ønsker å fordele en tidsbegrenset periode på de ulike 

alternativene. I slike tester er den ressursen dyret velger oftest, konsumerer mest av eller 

tilbringer mest tid sammen med, omtalt som den prefererte ressursen (Kirkden & Pajor 2006). 

Preferansetester kan derfor brukes til å rangere ulike ressurser mot hverandre og å avgjøre om et 

dyr i det hele tatt ser noen verdi i en ressurs. 

 

Det er imidlertid flere problemer forbundet med bruken av preferansetester (Beattie et al. 1998; 

Kirkden & Pajor 2006). For det første kan preferanser og motivasjoner endres dramatisk i ulike 

sammenhenger. Et eksempel er hvordan griser endrer sine preferanser for liggeunderlag ved 

forskjellige temperaturer (Fraser 1985). I forsøket til Fraser (1985) valgte grisene halm som 

liggeunderlag ved lave temperaturer, men ved høyere temperaturer valgte de samme grisene å 

ligge direkte på betonggulv. Andre faktorer som kan påvirke et dyrs preferanser er kjønn, alder, 

reproduktiv status, tid på dagen eller året (Bateson 2004).  

En annen utfordring er hva et dyr velger i en preferansetest, ikke nødvendigvis reflekterer hva 

det bør velge ut fra fremtidig velferd. Husdyravlen har i noen få tilfeller endret dyrenes evne til å 

gjøre adaptive valg. Et eksempel på dette er endret apetitt hos griser; avlen har gitt enkelte 

griselinjer ekstremt god apetitt, noe som raskt gjør en gris så overvektig at det går ut over 

fruktbarheten (Duncan 1978). I et preferanseforsøk vil grisene velge å spise fremfor å la være å 

spise, selv om det går ut over fremtidig reproduksjon. I tillegg kan en preferansetest utsette dyr 

for valg de ikke er evolusjonært tilpasset til å gjøre (Fraser & Matthews 1997). Et eksempel på 

dette er å spørre et fargeblindt dyr hvilke farger det foretrekker. 

En tredje, og kanskje den største, utfordringen med preferansetester er at dyrs preferanser kan 

påvirkes av tidligere erfaringer og hva de er vant med (Dawkins 1977). Et forsøk av Dawkins 

(1977) viste at høner som ble satt ovenfor valget mellom en åpen løpegård og et nettingbur, i stor 

grad valgte ut fra tidligere erfaringer. Hønene i dette forsøket som kun hadde erfaring med bur 
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valgte nettingburet i preferansetesten, men en videre test viste at hvis de tidligere burhønsene på 

forhånd ble gitt muligheten til å utforske løpegården ville de endre sin preferanse. Det er derfor 

viktig å la dyrene i en preferansetest på forhånd gjøre seg kjent med de ressursene de senere skal 

velge mellom. En fjerde utfordring med preferansetester er at et dyrs preferanser kan påvirkes av 

om de er i en sosial situasjon eller ikke (Beattie et al. 1998; Hrupka et al. 2000b). Dyr som 

vanligvis lever i sosiale grupper er ofte sterkt motivert for å være sammen med andre 

medlemmer av flokken og kan prioritere sosial kontakt fremfor andre ressurser (Hrupka et al. 

2000b). Griser er generelt sosiale dyr (Jensen 2002) og i produksjonsbesetninger holdes de  

vanligvis i grupper. Resultater fra preferansetester hvor individene testes i isolasjon kan derfor 

være lite relevante. 

En femte utfordring med preferansetester er hvordan resultatene av en preferansetest kan tolkes; 

resultatene er alltid relative i forhold til hvilke valg som inngikk i testen, og sier ingenting om 

den absolutte kvaliteten til ressursen som ble testet. 

Begrensningene med preferansetester er vel kjent, men fordelen ved at dyrene faktisk får velge 

selv overgår ofte ulempene (Dawkins 1977; Hughes 1977), og det er derfor gjort mange forsøk 

som bygger på preferansetester.  

Farmer & Christison (1982) viste i sitt forsøk at grisunger allerede 5 timer etter fødsel har klare 

preferanser for ulike typer drenerende gulv. Grisungene i forsøket valgte den gulvtypen med de 

beste termiske egenskapene, som i dette tilfellet var plastikkspaltegulv. Forsøket viser at 

grisunger svært tidlig etter fødsel har evne til å skille mellom ulike underlag og gjøre adaptive 

valg i forhold til termisk miljø.  I et preferanseforsøk av Hrupka et al.(2000b) ble det konkludert 

med at grisunger (1-3 dager gamle) foretrekker å ligge sammen med andre medlemmer av kullet 

i et kaldt miljø, fremfor å ligge alene i et varmt miljø. Forsøket viser at spedgrisene er sterkt 

motiverte til å være sammen med andre griser, selv om det er på bekostning av egen velferd. 

 

1.4.2 Motivasjons tester 

En alternativ måte å teste hvor motivert et dyr er for å få tilgang til en ressurs, er å spørre den 

hvor mye den er villig til å betale/arbeide for den (Jensen & Pedersen 2008). Dette gjøres i 

forsøk hvor dyret blir lært å utføre en oppgave, for eksempel trykke på en knapp eller dra i et tau 
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for å få tilgang til en ressurs den ikke ellers har tilgang til. I opplæringsfasen får dyret belønning 

for kun få gjennomføringer av oppgaven, men etter hvert må det øke antall repetisjoner for å få 

tilgang til ressursen. Ved å måle hvor mange repetisjoner dyret er villig til å gjennomføre for å få 

tilgang til ressursen kan en finne ut om en ressurs er elastisk eller ikke (Jensen & Pedersen 

2008). En ressurs er elastisk hvis dyret er villig til å jobbe for den, men etter hvert som antall 

påkrevde repetisjoner øker, reduseres motivasjonen for å få tilgang. I motsatt fall er en uelastisk 

ressurs noe som dyret er villig til å jobbe for uavhengig av hvor mange repetisjoner den må 

gjennomføre. Ulike ressurser har ulike verdier og verdiene kan endre seg etter hvor lenge dyret 

har vært uten tilgang til ressursen (Kirkden & Pajor 2006). Mat er et eksempel på en ressurs som 

ofte er uelastisk (Matthews & Ladewig 1994), det vil si at et sultent dyr anser ressursen som så 

viktig at den vil jobbe for tilgang uavhengig hvor mange repetisjoner den må gjennomføre.  

I praksis finnes det to ulike typer motivasjonstester: I den ene jobber dyret for å få tilgang til en 

ressurs som varer over et kort tidsrom (eksempel: mat). I den andre typen test jobber dyret for å 

få tilgang til en ressurs som er i et annet rom og som dyret kan bruke så lenge den er i det 

rommet (Kirkden & Pajor 2006). Det er flere utfordringer forbundet med bruken av 

motivasjonstester og likhet med preferansetester vil motivasjonen til å få tilgangen til en ressurs 

påvirkes av flere indre og ytre faktorer og dyrets egen erfaring med ressursen (Kirkden & Pajor 

2006). Utfordringen med å teste motivasjoner til dyr i sosiale situasjoner eller i isolasjon er mye 

diskutert. Forsøk på gris (Pedersen et al. 2002) og mus (Sherwin 2003) viser at dyrs motivasjoner 

endrer seg etter om de er i en sosial situasjon eller ikke, og at endringen er avhengig av ressursen 

som blir testet. På bakgrunn av sitt forsøk konkluderer Pedersen et al. (2002) med at det er 

meningsløst å teste grisers prioriteringer i isolasjon siden griser i praksis vanligvis blir holdt i 

grupper. Sosial isolasjon er kjent for å øke stressnivået hos griser (Ruis 2001) og påvirker både 

grisens atferd, fysiologi og immunologi. Sherwin (2003) presenterer ulike problemer med å teste 

sosiale arter i motivasjonstester: Ved å teste dyrene i gruppe vil individene være motivert for å 

være sammen med flokken sin og det å forlate flokken vil være forbundet med en kostnad. Hvis 

en derimot tester et dyr i isolasjon vil individet lete etter flokken sin og dermed ikke fokusere på 

ressursene den kan velge mellom.  

En utfordring med motivasjonstester, som ikke er et tema med enkle preferansetester, er at dyret 

må kunne læres opp til å gjennomføre oppgaven, og dette kan ta tid og kreve enn viss alder på 
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dyret. Spedgrisene i dette forsøket ble testet ved 24 timers alder og ble dermed ansett til å være 

for unge til å læres opp til en motivasjonstest.  

På tross av utfordringene og problemene med motivasjonstester, er de mer pålitelige enn 

preferansetester når en ønsker å undersøke hvor viktig en ressurs er for et dyr (Kirkden & Pajor 

2006).  

1.5. Oppsummering og hensikten med dette forsøket 

Nyfødte grisunger er dårlig utrustet til å takle det termiske miljøet de blir født i og nedkjøling er, 

sammen med utsulting og ihjelligging, de vanligste dødsårsakene. For å imøtekomme 

grisungenes og purkas ulike krav til termisk miljø, er det vanlig å tilby grisungene et avgrenset 

og oppvarmet smågrisareal. Smågrisarealet inneholder vanligvis en varmelampe eller 

varmematte og ofte et isolerende underlag. På grunn av en sterk motivasjon for å være i nærheten 

av purka, bruker spedgrisene imidlertid smågrisarealet lite de første 2-3 første dagene. 

 

Hensikten med dette forsøket var å undersøke spedgrisers preferanser for ulike 

strålingstemperaturer og liggeunderlag ved 24 timers alder. Spedgrisene ble testet i parvise 

valgtester i grupper på 10 grisunger. 

Vi antar at grisungene foretrekker temperaturer som er lik eller høyere enn deres teoretiske nedre 

kritiske temperatur på 34 °C.   

2. Material og metode 

2.1 Forsøksdesign 

Forsøket ble gjennomført i Nedre Grisehus ved Senter for husdyrforsøk (UMB) fra mai til 

desember i 2008. Femtifire kull (totalt 540 grisunger) ble testet i 3 delforsøk med 18 kull i hvert 

delforsøk.  Delforsøk en og to hadde som mål å undersøke spedgrisers preferanse for 

strålingstemperaturer (Delforsøk 1: A= 26 °C, B= 34°C ,C= 42 °C, Delforsøk 2: A= 30°C , B= 

34°C , C= 38 °C) og delforsøk 3 hadde som mål undersøke spedgriser sin preferanse for 

liggeunderlag (A= betong med sagflis, B= fibermadrass og C= vannmadrass). I hvert delforsøk 

ble kombinasjonene A-B, A-C og B-C testet mot hverandre og da med 6 kull hver i av de parvise 
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preferansetestene. Spedgrisene ble testet morgenen etter de ble født (24 timer gamle) og hadde 

frem til tidspunktet for testing vært sammen med purka i en konvensjonell fødebinge for 

løsgående purker. For å gi grisungene mulighet til å bli kjent med de alternativene de senere 

skulle velge mellom, ble hvert kull tilvendt hver av valgmulighetene i 30 minutter før testen. 

 

2.2 Dyremateriale og lokaler 

Grisungene som ble brukt i forsøket var krysning mellom Landsvin/Yorkshire og Duroc. 

Fødebingene (6,2 m
2
) hadde tett gulv på purkas liggeareal og spaltegulv i gjødslingsarealet og et 

avgrenset smågrisareal (1,2 m
2
) med varmelampe og et lag med flis.  For å få mest mulig like 

kull ble antallet grisunger ved testing utjevnet til 10 i hvert kull. Hvis purka hadde mer enn 10 

grisunger valgte vi de grisungene som så mest vitale ut. Ei av purkene hadde mindre enn 10 

grisunger ved testing. Årsaken til at vi testet kull og ikke enkle grisunger som er mest vanlig i 

andre forsøk (eg. Balsbaugh et al. 1986; Hrupka et al. 2000b), er at sosial isolasjon kan påvirke 

resultatene fra en preferansetest. I tillegg vil resultatene være riktigere å overføre til praktisk 

bruk. 

2.3 Generell fremgangmåte i delforsøkene 

Den generelle fremgangsmåten var lik for alle tre eksperimentene. Hvert kull ble hentet fra 

fødebingen og flyttet til testboksene (Figur 2) som var lokalisert i naborommet. Grisungene ble 

plassert i det testkammeret hvor de skulle tilvennes først og etter 30 minutter ble de flyttet til det 

andre testkammeret. For å avdekke eventuelle effekter av hvilket kammer spedgrisene ble tilvent 

først, ble rekkefølgen av tilvenningen rullert mellom kullene. 

Etter tilvenningsfasen ble grisungene først merket med fettstift på ryggen før de fikk komme 

tilbake til purka for å die. Etter at grisungene hadde diet ferdig, ble de plassert i det midtre 

kammeret i testboksen før skilleveggene ble dratt opp. Det var ingen rutine på hvilken av 

skilleveggene som ble dratt opp først. Fra dette tidspunktet hadde grisungene mulighet til å 

utforske alle de tre kamrene. Etter en time med filming ble grisungene flyttet tilbake til purka.  
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2.3.1 Delforsøk 1  

I  delforsøk 1 ble det brukt 18 kull for å undersøke spedgrisenes preferanser for 3 

strålingstemperaturer med relativt store forskjeller; 26 °C, 34 °C og 42 °C. Totalt 6 kull ble testet 

i hver av testene: 

A-B: 26 °C mot 34 °C  (8 °C temperatur differanse) 

A-C: 26 °C mot 42 °C  (16 °C temperatur differanse) 

B-C: 34 °C mot 42 °C  (8 °C temperatur differanse) 

 

2.3.2 Delforsøk 2 

I dette delforsøket ble det brukt 18 kull for å undersøke spedgrisenes preferanser for 3 

strålingstemperaturer med relativt små forskjeller; 30 °C, 34 °C og 38 °C. Totalt 6 kull ble testet 

i hver av testene: 

A-B: 30 °C mot 34 °C  (4 °C temperatur differanse) 

A-C: 30 °C mot 38 °C   (8 °C temperatur differanse) 

B-C: 34 °C mot 38 °C   (4 °C temperatur differanse) 

 

Figur 2 Oversikt over oppsettet med testboksene.  A, B og C er miljøfaktorene vi testet 
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2.3.3 Delforsøk 3 

I dette delforsøket ble det brukt 18 kull for å undersøke spedgrisenes preferanser for 3 ulike 

liggeunderlag; betong med strø av sagflis (FLIS), skumgummimadrass (SKUM) og vannmadrass 

(VANN). I testkammeret med strø, ble det brukt omtrent et to cm tykt lag med sagflis. 

Skumgummimadrassen var ca 2 cm tykk og av merket…. Vannmadrassen (Reime) ble fylt med 

ca åtte liter vann. For å unngå at grisungene valgte ut fra tilstendeværelsen av kjente 

miljøelementer, som i dette tilfellet var sagflis, ble det ble strødd en håndfull med sagflis oppå 

både skumgummimadrassen og vannmadrassen. I alle testkamrene ble temperaturen holdt 

konstant på ca 34 °C.  

Totalt seks kull ble testet i hver av testene (Figur 2) 

A-B: FLIS mot SKUM 

A-C: FLIS mot VANN 

B-C: SKUM mot VANN 

 

2.4 Testboksene  

Det ble snekret tre identiske testbokser som ble brukt i alle tre delforsøkene. Boksene var 2394 * 

803* 500 mm (innvendige mål) og var inndelt i tre omtrent like store kammer (0,6m²), hvor 

endekamrene inneholt de strålingstemperaturene eller liggeunderlagene vi ønsket å teste. 

Kamrene var adskilt med 802 * 500 *12 mm skillevegger som stod i 13 mm spor. Ytterveggene 

bestod i 12 mm tykke kryssfinerplater og var forsterket av 41*23mm forsterkningslister. Taket i 

testkamrene var av 5 mm klart pleksiglass med hull til varmelampe (200mm) og IR måler 

(23mm). For å redusere varmetapet fra testrommene var det montert gjennomsiktige 

plastgardiner. I delforsøk 1 og 2 ble det brukt 6 mm gummimatter som liggeunderlag i 

testkamrene. Det midtre kammeret hadde ikke tak, tilført varme eller liggeunderlag. 

Temperaturen i det midtre kammeret var derfor lik romtemperaturen i forsøkslokalet, det vil si 

mellom 15 og 18 °C. En boks er illustrert i figur 3.  

 



18 

 

Det ble brukt en standard 250 W varmelampe og en 500 W terrassevarmer (Wimpel Golden Fie) 

i hvert testkammer for å oppnå de ønskede strålingstemperaturene. Varmelampene var montert 

slik at de hang kant i kant med pleksiglasstaket. Terrassevarmerne ble regulert av en trinnvis 

regulator. Temperaturene i alle rommene ble registrert både med lufttemperatur og IR målere 

(Veng System, Danmark) og overført til en bærbar pc med programmet Veng System. IR 

sensoren målte overflatetemperaturen (strålingstemperaturen) på underlaget. Årsaken til at vi 

ønsket å teste spedgrisenes preferanser for strålingstemperatur, og ikke lufttemperatur, er at 

strålingstemperaturen påvirker grisungene opplevelse av det termiske miljøet mer enn 

lufttemperaturen. 

 

 

Figur 3. En av testboksene brukt i forsøket 
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2.5 Digitale video obsevasjoner 

Alle kullene ble filmet i en time fra skilleveggene ble dratt opp. De digitale filmene ble så 

analysert ved å bruke MSH video system (ref??). Det ble benyttet intervallregistrering med 2 

minutters intervaller for å registrere i hvilket av de tre kamrene hver enkelt grisunge befant seg. 

Hvis en grisunge var på grensen mellom to kammer, ble den registrert til å være i det kammeret 

hvor den hadde 50 % eller mer av kroppen.  

2.6 Statistiske analyser 

De prosentvise observasjonene for hvert kammer ble analysert ved hjelp av Microsoft Exel 2007 

(ref??). For å avgjøre om det var noen signifikante preferanser ble det gjennomført parvise t- 

tester med avhengig utvalg. 

 

 

3. Resultater 

3.1 Temperaturpreferanser 

I delforsøk 1, hvor spedgrisenes preferanser for temperaturer mellom 26, 34 og 42 °C ble 

undersøkt, viste grisene en signifikant preferanse for 42 °C fremfor  34 °C (t= -5,4, P<0,01, 

Figur 4). I testen mellom 26 °C og 42 °C var det ett kull som slo seg til ro i kammeret med 26°C, 

men ut fra den nedre kritiske temperaturen til spedgriser er ikke dette et forventet valg. Ved å 

studere videoen av kullet nøyere, kom det frem at kullet allerede før skilleveggene ble dratt opp 

hadde lagt seg ned inntil skilleveggen som grenset til kammeret med 26 °C. Når skilleveggene 

ble dratt opp ”veltet” enkelte av grisungene delvis inn i kammeret med 26 °C og resten fulgte 

snart etter. Ingen av kullmedlemmene var noen gang i nærheten av kammeret med 42 °C og en 

kan derfor anta at resultatet av akkurat denne testen var et produkt av tilfeldigheter og ikke et 

bevisst valg. Ved å behandle dette kullet som et avvik og ekskludere det fra analysen av testen 

som helhet, blir preferansen for 42 °C fremfor 26 °C også signifikant (t= -10,0, P<0,001, Figur 

4), noe som er et sannsynlig resultat ut fra spedgrisenes NKT. Selv om testen mellom 26 °C  og 
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34 °C ikke gir et signifikant forskjellig resultat, er det et klart mønster i delforsøk 1 at flest 

grisunger velger de varmeste kamrene (Figur 4). 

 

Figur 4 Parvise temperatur preferanser mellom 26, 34 og 42 °C, hvor a og b er signifikant forskjellige (P<0,01) og c 

og d er signifikant forskjellige (P<0,001). Den svarte søylen representerer andel observasjoner i det nøytrale 

kammeret i midten av testboksen.  

I følge observasjonene er det flere kull som ikke besøkte begge kamrene før de slo seg til ro 

(Tabell 1). Ved å studere det digitale opptaket av disse kullene kom det frem at i noen av disse 

kullene var det enkelte grisunger som besøkte begge kamrene, men siden vi observerte 

annenhvert minutt ble ikke dette registrert. Det var likevel noen kull som slo seg ned i et kammer 

uten å undersøke det andre. Dette gjelder 1 av 6 kull i testen mellom 26 °C og 34 °C, det ene 

kullet som allerede er omtalt i testen mellom 26 °C og 42 °C og hele 3 av 6 kull i testen mellom 

34 °C og 42 °C.  

 

Tabell 1 Prosentvis fremstilling av observasjonene i delforsøk 1 

Kull nr 26°C Nøytral 34°C 26°C Nøytral 42°C 34°C Nøytral 42°C 

1 0,0 7,0 93,0 97,7 2,3 0,0 0,0 4,7 95,3 
2 0,0 9,7 90,3 1,3 42,7 56,0 0,0 52,7 47,3 
3 89,0 4,0 7,0 4,3 13,3 82,3 0,0 29,7 70,3 
4 96,7 3,3 0,0 0,7 32,7 66,7 0,0 7,0 93,0 
5 0,0 28,7 71,3 0,0 4,7 95,3 0,0 17,7 82,3 
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6 9,3 4,7 86,0 0,7 6,3 93,0 38,0 7,3 54,7 

 

Ved å fokusere på hovedvalgene, det vil si hva 60 % eller mer av grisungene valgte, kan vi se at 

4 av 6 av kullene i delforsøk 1 valgte de varmeste temperaturene i alle de tre preferansetestene 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Hovedvalg i de parvise preferansetestene i delforsøk 1. 

Valgtesten Hovedvalg Andel kull  

26 °C vs 34°C 

 

26°C 2/6 

34 °C 4/6 

Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 0/6 

   

26 °C vs 42°C 26 °C 0/5 

42 °C 4/5* 

Nøytralt rom 0/5 

 Ingen klare preferanser 1/5 

   

34 °C vs 42°C 34 °C 0/6 

42 °C 4/6** 

Nøytralt rom 

Ingen klare preferanser 

0/6 

2/6 

Kriteriet for hovedvalg var at 60 % eller mer av observasjonene ble gjort i ett av de tre områdene 

 

 

I delforsøk 2, hvor temperaturforskjellene i testkamrene var mye mindre, hadde ikke grisungene 

noen signifikante preferanser (Figur 5). Her er det også vanskelig å se noe som helst mønster i 

grisungenes valg. Det er imidlertid tydelig at grisungene i både delforsøk 1 og 2 har unngått å 

oppholde seg i det nøytrale testkammeret. 
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Figur 5. Parvise temperatur preferanser mellom 30,34 og 38 °C. Den svarte søylen representerer andel 

obsevervasjoner i det nøytrale kammeret i midten av testboksen 

 

I delforsøk 2 var det også flere kull som ikke undersøkte begge kamrene før de slo seg ned 

(Tabell 3). Ved å studere videoen av kullene nøyere, kom det frem at i hver av testene var det 2 

av 6 kull som aldri besøkte begge kamrene. For å avgjøre om et kammer var besøkt eller ikke, 

var nok at en av grisungene fra kullet var innom kammeret. I testen mellom 30 °C og 38°C  var 

det ett kull som hadde lagt seg ned inntil 30 graders veggen før skilleveggene ble dratt opp og i 

dette kullet var det ingen grisunger som besøkte 38 graders kammeret. Siden det var flere 

grisunger som valgte kammeret med 30 °C i denne  testen ville det være feil å betrakte dette 

kullet som et avvik og ekskludere det fra videre analyse slik vi gjorde med ett kull i delforsøk 1 

(?????).  

 

Tabell 3 Prosentvis fremstilling av observasjonene i delforsøk 2 

Kull nr 30°C Nøytral 34°C  30°C Nøytral 38°C  34°C Nøytral 38°C 

1 95,0 5,0 0,0  0,0 3,0 97,0  95,3 4,7 0,0 
2 90,3 7,7 2,0  81,7 5,7 12,7  0,0 3,7 96,3 
3 96,3 3,3 0,3  29,0 4,0 67,0  7,0 8,3 84,7 
4 0,0 3,7 96,3  93,7 6,3 0,0  1,3 15,7 83,0 
5 0,0 6,3 93,7  96,7 3,3 0,0  18,3 71,3 10,3 
6 41,7 4,7 53,7  26,3 8,0 65,7  95,0 4,7 0,3 
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Hovedvalgene til grisungene i delforsøk 2 viser heller ikke noe mønster (Tabell 3). Derimot 

velger omtrent halvparten av kullene i hver preferansetest hver sin strålingstemperatur. 

 

Tabell 4.  Hovedvalg i de parvise preferansetestene i delforsøk 2 

Valgtesten Hovedvalg Andel kull  

30 °C vs 34 °C 30 °C  3/6 

 34 °C 2/6 

 Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 1/6 

   

30 °C vs 38 °C 30 °C 3/6 

 38 °C 3/6 

 Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 0/6 

   

34 °C vs 38°C 34 °C 2/6 

 38 °C 3/6 

 Nøytralt rom 

Ingen klare preferanser 

1/6 

0/6 

 

 

3.2 Preferanser for liggeunderlag 

I delforsøk 3 viste grisungene en signifikant preferanse for et liggeunderlag av sagflis fremfor 

skumgummimadrass (t=2,74, P<0,05). Derimot var det ingen klar preferanse i de parvise testene 

mellom henholdsvis sagflis og vannmadrass, eller skumgummimadrass og vannmadrass (Figur 

6), selv om vi obseverte at flere grisunger valgte sagflis fremfor vannmadrassen. 
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Figur 6 Parvise preferanser for liggeunderlag, hvor a og b er signifikant forskjellige. Den svarte søylen representerer 

andel obsevervasjoner i det nøytrale kammeret i midten av testboksen. 

 

 I likhet med delforsøk 1 og 2, var det i delforsøk 3 flere kull som ikke besøkte begge kamrene 

før de slo seg ned (Tabell 5). Ved studere videoopptaket nøyere viste det seg at 3 av de 6 kullene 

i testen mellom sagflis og skumgummimadrassen aldri undersøkte kammeret med 

skumgummimadrassen. Videre var det ett kull i testen mellom sagflis og vannmadrassen som 

aldri besøkte kammeret med sagflis. Alle kullene i testen mellom skummadrassen og 

vannmadrassen besøkte begge kamrene før de slo seg til ro.  

 

Tabell 5 Prosentvis fremstilling av observasjonene i delforsøk 3 

Kull nr FLIS Nøytral SKUM  FLIS Nøytral VANN  SKUM Nøytral VANN 

1 96,3 3,7 0,0  96,7 3,3 0,0  67,3 3,7 29,0 
2 95,0 5,0 0,0  95,3 4,7 0,0  29,0 5,7 65,3 
3 98,3 1,7 0,0  99,0 0,7 0,3  1,3 6,0 92,7 
4 94,0 6,0 0,0  0,0 7,3 92,7  2,7 8,3 89,0 
5 28,3 3,7 68,0  96,0 3,7 0,3  49,0 4,0 47,0 
6 63,0 6,7 30,3  0,0 3,7 96,3  56,3 43,7 0,0 
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Hovedvalgene i delforsøk 3 viser at 5 av 6 kull foretrakk sagflis fremfor skumgummimadrass og 

4 av 6 kull foretrakk sagflis fremfor vannmadrass (Tabell 3). I testen mellom 

skumgummimadrass og vannmadrass foretrakk 3 av 6 kull vannmadrassen, mens 2 av 6 kull ikke 

hadde klare preferanser og 1 av 6 kull foretrakk skumgummimadrassen. 

 

Tabell 6. Hovedvalg i de parvise preferansetestene i delforsøk 3 

Valgtesten Hovedvalg Andel kull  

FLIS vs SKUM Flis 5/6* 

 Skumgummimadrass 1/6 

 Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 0/6 

   

FLIS vs VANN Flis 4/6 

 Vannmadrass 2/6 

 Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 0/6 

   

SKUM vs VANN Skumgummimadrass 1/6 

 Vannmadrass 3/6 

 Nøytralt rom 0/6 

 Ingen klare preferanser 2/6 

 

4. Diskusjon 

Delforsøk 1 og 2 

Resultatene fra delforsøk 1 viste at spedgrisene hadde en klar preferanse for 42 °C fremfor både 

26°C og 34°C, men ingen klar preferanse mellom 26 °C og 34 °C. Det var likevel et mønster i 

valgene av temperatur; i alle tilfellene valgte flest grisunger det det varmeste alternativet. Disse 

resultatene støtter antagelsen om at grisunger velger hvor de ønsker å oppholde seg ut fra 

forskjeller i termisk miljø (Hrupka et al. 1998; Welch & Baxter 1986). I delforsøk to, hvor vi 

undersøkte spedgrisenes preferanser mellom 30, 34 og 38 °C, viste grisungene ingen klare 

preferanser, og vi kan anta at temperaturforskjellene var for små til at grisungene lett kunne 

skille temperaturene fra hverandre.  
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I de testene hvor grisungene hovedsakelig valgte 42 °C, var det generelt flere grisunger som lå i 

det nøytrale kammeret. Årsaken til dette var at grisungene/kullet som valgte 42 °C, ofte la seg i 

overgangen mellom testkammeret og det nøytrale kammeret og flere av grisungene ble da 

registrert med 50 % eller mer av kroppen i det nøytrale kammeret. Denne atferden kan tolkes 

som at grisungene oppfattet 42 °C som for varmt, og at de prøvde å kjøle seg ned ved å ligge i 

overgangen mellom de to kamrene, selv om de i utgangspunktet valgte denne temperaturen.  

En mulig forklaring på hvorfor grisungene valgte 42 °C selv om det var for varmt, er at i 

begynnelsen av testen, når grisungene stod i det midterste kammeret, kjente de best 

strålingsvarmen fra 42 °C og derfor søkte dit. Flere forsøk viser at grisunger tenderer til å søke 

mot varmekilder (Titterington & Fraser 1975; Welch & Baxter 1986) og Hrupka et al. (2000b) 

sitt forsøk viste at spedgriser er mest tiltrukket av 48,1 °C. På grunn av spedgrisenes relativt 

dårlige evne til å produsere og bevare varme (Curtis 1970), er denne varmesøkende atferden helt 

klart adaptivt for den nyfødte grisungen. I naturlige omgivelser er det helt avgjørende for en 

nyfødt spedgris å holde seg i nærheten av purka og/eller kullmedlemmene for varme, mat og 

redusert fare for predasjon (ref?). 

I flere tilfeller ble det observert at grisungene utforsket bingen veldig lite før de la seg ned, og i 

enkelte ganger gikk hele kullet til ro i ett av testkamrene uten at det andre ble kammeret noen 

gang ble undersøkt. Årsaken til dette er ikke klar, men kan være påvirket av at grisungene 

nettopp hadde diet og derfor var søvnige og motiverte for å sove/hvile. Videre er alle 

temperaturene i testen (26, 30, 34, 38, 42 °C) varmere enn romtemperaturen og vil derfor virke 

belønnende på grisungene som kommer inn i et testkammer. Det faktum at grisungene måtte 

passere gjennom det nøytrale kammeret med romtemperatur for å komme over i det andre 

testkammeret, kan ha hindret grisungene i å forlate et kammer for å komme til det neste.  

En annen mulig årsak til at grisungene ikke forlot et testkammer for å undersøke resten av arealet 

er at grisunger er svært motiverte for å være sammen med andre kullmedlemmer (Hrupka et al. 

2000b; Vasdal et al. 2009). Hrupka et al. (2000b) gjennomførte flere delforsøk for å undersøke 

hvordan ulike termiske miljø og tilstedeværelsen av et kullmedlem påvirket spedgriser atferd 

gjennom de første 3 dagene etter fødselen. Resultatene av forsøket viste blant annet at 

grisungene foretrakk å ligge sammen med kullmedlemmet i et kaldt område (23 °C) fremfor i et 

oppvarmet område. Disse resultatene illustrerer hvor viktig det er for spedgrisene med sosial 
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kontakt med andre griser og hvordan en sosial situasjon kan påvirke resultatene i en 

preferansetest.  Motivasjonen for sosial kontakt er adaptiv for grisungene; det er svært viktig at 

grisungene holder seg samlet både for å kunne ha nytte av sosial termoregulering (Mount 1960), 

men også for å redusere sannsynligheten for å bli tråkket på/ ligget i hjel av purka (Weary et al. 

1996) og sikre tilstedeværelse ved diing.  

Det hadde kanskje vært mulig å øke spedgrisenes utforskning av hele testarealet ved å endre 

tilvenningsprosedyren og gi spedgrisene tilgang til det nøytrale kammeret i tillegg. Hvis 

spedgrisene under tilvenningen ble plassert i det nøytrale kammeret og gitt muligheten til å 

utforske et testkammer i tillegg til det nøytrale kammeret, ville de fått erfaring i å passere 

plastikkgardinene og de ville erfart at kamrene inneholdt ulike miljøelementer. En slik endring i 

forsøksdesign kan tenkes å positivt påvirke spedgrisenes evne til å ta et bevisst valg i testen. En 

annen endring i metodene som ble brukt i forsøket bør være å standarisere tidsrommet 

spedgrisene står i det nøytrale kammeret før skilleveggene blir dratt opp, slik at de ikke får tid til 

å legge seg ned/slå seg til ro.  

Det er gjort noen få forsøk hvor en undersøker spedgrisers preferanser for temperatur, men ingen 

av dem har testet dem i kull slik som vårt forsøk. Mount gjennomførte allerede i 1963 et forsøk 

hvor han undersøkte spedgrisers preferanser for 4 ulike temperaturintervaller. Resultatene viste 

at spedgriser yngre enn en dag prefererte både luft og strålingstemperatur på gjennomsnittlig 

32,3 °C. Balsbaugh et al. (1986) gjorde også et preferanseforsøk, hvor spedgrisers preferanser for 

lufttemperatur ved blant annet 12 og 24 timers alder ble undersøkt. I dette forsøket ble det funnet 

at spedgrisene prefererte temperaturer på henholdsvis 35.5 °C og 35.8 °C. 

Welch & Baxter (1986) gjorde et oppfinnsomt forsøk hvor de testet nyfødte grisungers respons 

på termiske og taktile elementer i miljøet. Forsøket gikk ut på å plassere en nyfødt grisunge i 

midten av en kvadratisk testboks hvor det var festet ”poser” med vann på innerveggene. Posene 

var fylt med to ulike mengder med vann, slik at enkelte var harde og andre var myke. I tillegg 

var noen av vannposene varmet opp til temperaturer som tilsvarte hud temperaturen til en purke. 

Grisungene valgte i de fleste tilfellene å legge seg i nærheten av de vannposene som både var 

myke og varme. Dette forsøket viste at spedgriser er tiltrukket av kombinasjonen av varme og 

mykhet som tilsvarer purkas jur. 
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Delforsøk 3 

Resultatene av delforsøk 3, hvor spedgrisenes preferanser for tre ulike liggeunderlag ble 

undersøkt, viste at spedgrisene foretrakk et lag med sagflis fremfor en skumgummimadrass. 

Videre er det klart flere kull som valgte sagflis fremfor vannmadrassen som hovedvalg, selv om 

dette ikke var en signifikant forskjell. Det er mindre klart hva grisungene foretrakk mellom 

vannmadrassen og skumgummimadrassen, men flere valgte vannmadrassen.  

Årsaken til at flest grisunger valgte å slå seg til ro på laget av sagflis er ukjent, men flere faktorer 

kan ha påvirket valget deres. Det faktum at sagflisa representerte et velkjent stimuli for 

spedgrisene kan absolutt ha vært avgjørende. Selv om det var noe flis tilstede i kamrene med 

skumgummimadrass og vannmadrass, er det ikke sikkert at dette var tilstrekkelig for eliminere 

effekten av et velkjent miljøelement for spedgrisene.  Det hadde derfor vært veldig interresant å 

gjennomføre et forsøk grisungene ble født inn i fødebinger med de ulike liggeunderlagene i 

smågrisarealene. 

En annen mulighet er at spedgrisene ikke valgte ut fra tidligere erfaringer, men ut fra 

egenskapene til de ulike liggeunderlagene. Sagflis er et attraktivet liggeunderlag fordi det er 

mykt å ligge på, har gode termiske egenskaper og ikke minst fordi det er lett å manipulere og 

flytte på. Alle disse egenskapene kan ha virket positivt/stimulerende på spedgrisene. 

Skumgummimadrassen som ble brukt i forsøket hadde et trekk av gummi som ble veldig raskt 

oppvarmet, og i enkelte tilfeller ble det registrert at det luktet varm plastikk fra testkammeret 

med skumgummimadrassen. Grisungene kan ha valgt bort skumgummimadrassen på grunn av 

den høye overflatetemperaturen, men også på grunn av den sterke og uvante lukta. En mulig 

årsak til at spedgrisene ikke foretrakk vannmadrassen kan være at den var uvant å gå på, og/eller 

fordi den ikke var varm nok å ligge på. Selv om kullene ble tilvent liggeunderlagene før testen, 

er det ikke sikkert at en halvtimes tilvenning var tilstrekkelig tid til at grisungene ble kjent med 

underlagene. I forsøket ble overflatetemperaturen i alle kamrene holdt stabilt på ca 34 °C før 

spedgrisene ble introdusert. Det er en mulighet for at varmelampen ikke klarte å varme opp alt 

vannet i madrassen til 34 °C, men bare det øverste laget. Hvis dette er tilfellet, vil spedgrisenes 

vandring på madrassen fått vannet til å sirkulere og overflatetemperaturen til å synke. Det er 

derfor en mulighet for at grisungene oppfattet vannmadrassen som kjøligere å ligge på enn de 

andre underlagene.  
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I likhet med delforsøk 1 og 2 var det i delforsøk 3 flere kull som la seg til ro i et av testkamrene 

uten å undersøke det andre. Som diskutert tildligere kan dette komme av at de var fornøyd med 

det første kammeret de kom til, eller at de ikke ønsket å forlate det termiske mikroklimaet i 

testkammeret. En annen mulighet er at grisungene allerede da de stod i det nøytrale kammeret i 

midten, kunne lukte hva kamrene inneholdt. Grisunger har en velutviklet luktesans ved fødsel 

(Parfet & Gonyou 1991) og tiltrekkes av maternale lukter (Morrow-Tesch & McGlone 1990). 

Det kan derfor tenkes at griungene i vårt forsøk ble tiltrukket av den velkjente lukten av sagflis, 

eller at de unngikk den ukjente plastikklukten fra kammeret med skumgummimadrassen.  

 

Det er gjort svært få forsøk som undersøker spedgrisers preferanser for liggeunderlag, og de som 

er gjort er bare delvis sammenlignbare med dette forsøket. Kun et annet forsøk har gjennomført 

preferansetesten i en egen testboks (Fraser 1985), og de fleste bruker eldre griser (Beattie et al. 

1998; Fraser 1985; Ziron & Hoy 2003). I et forsøk av Ziron and Hoy (2003) ble en varm 

vannmadrass testet opp mot tre andre liggeunderlag (oppvarmet plate, skumgummimadrass og 

halm) i parvise preferansetester. Forsøket ble gjort i fødebinger hvor purka stod fiksert og 

registreringene ble gjort i 24 timers intervaller på dag 4, 11, 18 og 22 etter fødsel. Resultatene av 

forsøket viste at grisungene foretrakk å ligge på vannmadrassen uavhengig av alternativet, men 

bruken av de alternative liggeunderlagene økte etter hvert som grisungene ble eldre. Årsaken til 

at resultatene er forskjellig i forhold til vårt forsøk kan være at Ziron & Hoy brukte 

vannmadrasser som er oppvarmet med varmeplate og ikke varmelampe. I tillegg var grisene i 

forsøket betraktelig mye eldre. Farmer & Christison (1982) studerte derimot i sitt forsøk nyfødte 

grisungers preferanser for ulike typer drenerende gulv (av plastikk, metall og fiberglass) og 

brukte liggetid som parameter i parvise preferansetester. Forsøket ble gjort i bingen hvor 

grisungene ble født og med fikserte purker. De fant at grisungene brukte mer tid på å ligge på 

gulv med plastikkspalter i forhold til alle de andre alternativene, og viste dermed at spedgriser 

har evne til å vurdere sine omgivelser og på bakgrunn av dette velge hvor de slår seg til ro.  

 

Den praktiske betydningen av resultatene av dette forsøket er noe begrenset siden sagflis allerede 

er det mest brukte liggeunderlaget i smågrisarealet i dag. Vanligvis brukes det imidlertid ikke 

like mye sagflis som det ble gjort i dette forsøket og for de besetningene som gjør det, er det 
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kostbart, arbeidskrevende for røkter, kan være vanskelig å få tak i tiltrekkelige mengder og det 

støver mye. I tillegg vil grisungene ofte rote så mye rundt i sagflisa at de blir liggende på 

betongen likevel. For å begrensene de negative effektene av sagflis vil det være hensiktsmessig å 

bruke et isolerende liggeunderlag av et materiale som kan brukes på nytt, men med et tynt lag flis 

på toppen for å tiltrekke seg spedgrisene.  

 

Konklusjon 

Resultatene av dette forsøket bekrefter at spedgriser allerede ved 24 timers alder har evne til å 

vurdere sine fysiske omgivelser, og på bakgrunn av dette har klare preferanser for termisk miljø 

og liggeunderlag og i tillegg tiltrekkes av strålingsvarme.  

Grisungene prefererte i dette forsøket 42 °C fremfor 34 °C, noe som tyder på at spedgrisenes 

preferanser for strålingstemperatur er høyere enn deres nedre kritiske temperatur. Atferden til 

grisungene som valgte 42 °C tyder likevel på at denne temperaturen er for varm.  

Grisungene prefererte i sagflis fremfor skumgummimadrass som liggeunderlag. Dette kan være 

et valg ut fra tidligere erfaringer, eller så kan det være egenskaper ved sagflisa eller 

skumgummimadrassen som virker henholdsvis positivt eller negativt på spedgrisene. 

Resultatene av dette forsøket øker til vår kunnskap om spedgrisers atferd.  
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