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Sammanfattning 

I nära samarbete med miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad har ett projekt om 

tilldelning av strö och vatten genomförts hos ett urval av Halmstad kommuns svinbesättningar. 

Dessa besättningar valdes ut helt slumpmässigt. Arbetet har gått ut på 27 inspektioner och 

rapportskrivning. Under inspektionerna studerades mängden strö, vad för typ av strö, 

vattentillgången samt skador som hälta, bogbladssår, öron-, flank- och svansbitning. Även 

andelen smutsiga boxar antecknandes. Anledning till att detta genomfördes var för att nya 

föreskrifter gällande strö kom 1 oktober 2007. Föreskriften om fri tillgång på vatten har 

funnits sedan tidigare men kommunen ville ha en kartläggning på hur detta följs. Genom 

inspektionerna har det visat sig att några inte följer föreskriften om fri tillgång på vatten. Med 

avseende på uppmärksammande bogbladssår och svansbitning tycks inte föreskriften om halm 

följas. Enligt min undersökning finns tydliga tendenser till ökad andel bogbladssår när 

suggorna får lite halm. Suggor som får 0-300 gram halm per box om dagen har en andel av 

bogbladssår på 5 %, ökas halmmängden till 300-600 gram halm om dagen halveras andelen 

bogbladssår, ökas halmmängden till mer än 600 gram halm om dagen halveras andelen 

bogbladssår jämfört med de suggor som får 300-600 gram halm om dagen. I min studie visas 

att svansbitning hos tillväxtgrisar eller slaktsvin förekommer endast i de boxar där 

vattenflödet är 3,3 liter per minut eller lägre. Samtidigt som grisarna har ett lågt vattenflöde 

och en liten mängd halm ökar svansbitningarna ytterliggare. I de boxar där 0-300 gram halm 

om dagen ges är andelen boxar med svansbitna grisar 4,5 %. Ökas mängden halm till mer än 

300 gram per box halveras andelen boxar med svansbitna grisar. Hälta förekommer främst 

hos de grisar som får 0-300 gram halm. 
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Abstract 

This thesis is conducted together with the environmental- and health department in Halmstad 

community. The thesis is about allowance of bedding and water supply for pig farms in 

Halmstad community. These farms are chosen randomly from all of the pig farms in 

Halmstad community. It includes inspection of 27 pig farms and writing of a report. During 

the inspections I study the amount of bedding, what kind of bedding, water supply and 

injuries like lameness, shoulder-bone sore, ear-, flank- and pig tail biting. Also the amounts of 

dirty boxes were documented. The reason for this thesis depends on the new regulation about 

bedding that came out the first of October 2007. The regulation about free access of water is 

not new but the community wanted a mapping of these are followed. These inspections show 

that some of the farmers do not follow the regulation about free access of water to the pigs. 

According to the amount of observed shoulder-bone sore and pigtail biting the regulation is 

not followed. According to my investigation there are tendencies of growing amounts of 

shoulder-bone sore when there is too little straw. Sows that get 0-300 grams of straw per box 

per day have a share of 5 % shoulder-bone sore, if the amount of straw increases to 300-600 

grams straw per day the amount of shoulder-bone sore halves. If the amount of straw 

increases to more than 600 grams per day the amount of shoulder-bone sore halves according 

to the sows that get 300-600 grams straw per day. My studies in this subject have shown that 

pig tail biting only existed when the water flow were 3,3 litres per minute or lower. The low 

water flow together with little straw increases the pig tail biting. In the boxes with only 0-300 

gram straw per day the amount of pigtail biting was 4,5 %. If the amount of straw increased to 

more than 300 gram per box a day the amount of pigtail biting was decreased by 50 %. 

Lameness mostly exists on those pigs that get 0-300 grams of straw.  
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Förord 

Då det den 1 oktober 2007 kom nya föreskrifter om strö till grisar gjorde jag under våren 

2008 en kartläggning om huruvida ett urval av grisbönderna i Halmstad kommun följer de nya 

föreskrifterna, samt även en överblick på hur de gamla föreskrifterna om vatten följs. Detta 

examensarbete har utförts i samarbete med djurskyddsenheten på miljö- och 

hälsoskyddskontoret i Halmstad. 

 

Tack till…  

Främst vill jag tacka min handledare miljö- och hälsoskyddsinspektör och husdjursagronom 

på Halmstad kommun, Vanja Kinch. Även ett stort tack vill jag ägna Anna Söder och Ulla 

Linder, miljö- och hälsoskyddsinspektörer på Halmstad kommun. Tack vare Halmstad 

kommun har jag haft möjlighet att genomföra mitt examensarbete. Ett stort tack vill jag ge till 

de grisbönder som med öppna armar visat mig runt på sina gårdar och alla deras grisar. 
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Ordlista 
Avvänjningsbar - När en kulting är gammal nog (minst 4 veckor) att separeras från sin sugga. 

Bet (Betäckning) - De suggor som precis är eller ska betäckas. 

Dräktighet - De suggor som är betäckta och väntar på att få sina kultingar. 

Grisa/Grisning - När suggan föder sina kultingar. 

Gylta - Ett svin av hondjur som ej är betäckt eller väntar på att få sin första kull kultingar. 

Från 3-4 månader upp till första grisning (cirka 1 år). 

Huminsyror - Sänker pH-värde 

Humusämnen - Bildas i marken när döda växter bryts ner. 

Integrerad produktion - En gård som har suggor, tillväxtgrisar och slaktsvin. 

Sinsugga (sin)- Sugga som inte ger di, väntar på brunst och betäckning. 

Slaktsvin - En gris som växer upp för att skickas till slakt. 

Spalt - ”Plankor” av betong/plast med ett visst mellanrum mellan där träck ska trampas ner. 

Storbox - En box med plats för många grisar, exempelvis flera suggor med deras kultingar 

Sugga – En grishona med kultingar. 

Tillväxtgrisar - En kulting upp till 20-25 kilo (cirka 3 månader) 

Torrsubstansinnehåll - Mängden torrt material i exempelvis halm, torv eller liknande. 

Träck - Gödsel 

Tuber - Benutskott från skulderbladet. Kan variera i höjd. 
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Inledning 

I dagsläget står det hos nästan alla svenskar griskött på bordet någon gång i veckan. Ett 

slaktsvin ska uppnå en vikt på minst 90 kilo innan de kan skickas till slakt. Livstiden varierar 

beroende på viktökningen från individ till individ.  

 

Levnadsförhållandena gäller inte enbart för slaktsvinen utan även suggorna som man avlar 

slaktsvinen på.  

 

Målet var att lära sig om hur det verkligen ser ut hos grisproducenterna. Hur grisarnas välfärd 

egentligen är, har dem det så bra som man kanske kan tro? Även att ta reda på hur 

föreskrifterna följs. 

 

För att få svar på den frågan finns det olika sätt att gå tillväga, ett sätt är inspektioner på ett 

antal svinbesättningar. Innan inspektioner kunde äga rum krävdes det inläsning på området. 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur Halmstad kommuns svinbesättningar 

följer föreskriften om strö och vatten till grisar. Föreskrifterna om strö är nya medan 

föreskrifterna om vatten är äldre. Vattenföreskriften ska bara följas upp och se om den följs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Metod 

Bland kommunens alla grisproducenter valdes 30 svinproducenter slumpmässigt ut. De 

besökta gårdarna varierade i storlek. Antalet grisar varierade från fem suggor med smågrisar 

till 730 suggor, 1600 tillväxtgrisar och 1983 slaktsvin. Gårdarnas system varierade, en del var 

integrerade, det vill säga att grisarna lever på en och samma gård tills det är dags att skickas 

till slakt. Andra gårdar har suggorna, deras smågrisar samt tillväxtgrisar. När dessa sedan 

blivit tillräckligt stora, cirka 20 kilo, skickas de till ett slaktsvinstall. Då skickades de vidare 

till gårdar som endast föder upp slaktsvin. Ett fåtal gårdar ingick också i en suggpol, vilket 

innebär att de får hem ett visst antal suggor tre veckor innan grisning. Efter avvänjningen 

skickas suggorna tillbaka till suggpolen. Där insemineras suggorna igen och skickas sedan ut 

till nästa gård tre veckor innan grisning. Detta betyder att en gård inte får samma suggor varje 

gång. 

 

Ett antal frågor som var av intresse arbetades fram och två olika blanketter utformades (Bilaga 

2 och 3). Anledningen till två olika blanketter beror främst på att det endast är suggor som får 

och lider av bogbladssår. Om halmen är hackad eller lång spelar främst roll för suggorna 

under deras bobyggnadsperiod, precis innan grisning. 

 

Brev skickades till de 30 utvalda grisbönderna där det framgick vad som skulle ske under 

inspektionen samt när den skulle äga rum (Bilaga 1). Efter utskicket av breven var det tre 

bönder som ringde och meddelande att de inte längre har några grisar, antalet inspektioner 

minskade då till 27 stycken. Anledningen till att inspektionerna var inbokade var för att 

bönderna skulle vara hemma. Gör man en oanmäld inspektion kan man inte veta säkert att 

någon är hemma. Därför bokades tiderna in för att slippa åka ut till gårdarna vid ett flertal 

tillfällen. Ett problem med att meddela när inspektion ska äga rum kan vara att bonden fixar 

till i stallet med den följden att inspektionen inte visar den verkliga bilden av verksamheten 

och hur den vardagligen sköts. Av olika anledningar har jag själv inte utfört fyra av 

inspektionerna och det är på gårdarna 4-7. 

 

Väl ute på inspektionerna som ägde rum under februari och mars 2008, skedde en 

rundvandrig på de olika gårdarna där alla stallavdelningar och alla grisar tittades över med 

avseende på bogbladssår, hälta, svans-, flank- och öronbitning samt smutsiga boxar. Vad 

gäller skadorna på grisarna, exempelvis hälta, noterades de grisar som vid inspektionen var 

uppe och rörde på sig. På de inspektioner jag själv var ute på var det inga grisar som jagades 
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upp för att se om de var halta eller bara trötta. En av de inspektioner jag själv inte var ute på 

jagades alla tillväxtgrisar och slaktsvin som låg ner upp. Inga suggor jagades upp. De suggor 

som låg ner kanske hade ett bogbladssår på den sida de låg på, vilket i sådant fall inte 

noterades. Mest troligt ligger inte en sugga på ett bogbladssår om hon inte har sår på båda 

sidorna. 

 

Vattenflöde mättes med hjälp av ett halvliters eller litermått samt ett tidtagarur.  

 

Mängden halm uppskattades utifrån vad bonden uppskattade att han/hon strör in i varje box 

dagligen. För att ha en uppfattning om hur mycket halm väger, mättes 200 gram halm upp, 

vilket jag kunde ha i åtanke vid inspektionerna. Med hjälp av den uppmätta vikten av 200 

gram kunde jag visa bonden hur mycket 200 gram är.  

 

Vad det gäller smutsiga boxar ansåg jag att boxarna var smutsiga om det var blött på golvet 

och att gödsel och urin från spalt eller gödselgång kommit in på liggytan. Även hur smutsiga 

grisarna var vägdes in i bedömningen. Grisar kan vara relativt smutsiga utan att det är 

speciellt smutsigt i boxen, sådana boxar har jag inte räknat som smutsiga boxar, eftersom 

grisar ibland väljer att ligga på spalten och då automatiskt blir smutsigare.  

Bakgrundsfakta 

Vad säger lagen? 
Djurskyddsbestämmelserna är uppdelad i djurskyddslag, saknr. L1 SFS (1988:534)  

djurskyddsförordning, saknr. L2 SFS (1988:539)  samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. saknr. L100 DFS 2007:5. 

Djurskyddslagen SFS (1988:534) 

Djurskyddslagen gäller generellt i Sverige. I den framgår att 2 § ”Djur skall behandlas väl 

och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” Det anges också att 3 § ”Djur ska ges 

tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god 

kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.” Det framgår i 3 och 4 §§ att stall och 

liknande ska ge djuren tillräckligt med utrymme och skydd samt att djuren ska kunna bete sig 

naturligt genom att hållas i en god djurmiljö. I 9 § preciseras att ”Om ett djur är sjukt, skadat 

eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges 
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nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller 

skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.” 1  

Djurskyddsförordningen SFS (1988:539) 

1 b § säger att ”Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att 

samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat.” 3 § talar om att inga 

farliga föremål får vara placerade så att de kan skada djuren. I 14 § anges att ”Svin skall 

hållas lösgående.” 16 § ” Boxar för svin och för kalvar upp till en månads ålder skall vara 

försedda med strö av halm eller annat jämförbart material.” 2  

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna rå d om djurhållning 

inom lantbruket m.m. (DFS 2007:5) 

Vatten:  

I  L100 3 kap. 5 § betonas att ”Grisar ska ha fri tillgång till dricksvatten.” 3 

 

Strömedel: 

Tidigare angavs i 26 § i föreskrifterna att ”Ströbäddar och ströade liggplatser skall hållas 

torra. Strömedel skall vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.”  4 I den nya 

föreskriften som utkom 1 oktober 2007 specificerades kraven något och lyder nu enligt 

följande  L100 3 kap. 7 § ”Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan 

mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses”. Utöver denna lag 

finns det också ett allmänt råd gällande strö.3 

 Allmänna råd till 3 kap. 7 § 

” Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan böka i, undersöka 

och tugga. Vid uppfödning i konventionell grisningsbox bör strömedel också ge ett 

skyddande liggunderlag för suggan och smågrisarna under smågrisarnas första 

levnadsvecka.” 3 

 

                                                 
1 Djurskyddslagen L1 
2 Djurskyddsförordningen L2 
3 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter L100 
4 Statens jordbruksverks föreskrifter L100 SJVFS 2003:6 
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Vattentillgång 
Alla djur behöver fri tillgång på vatten för att kunna producera maximalt. Vatten är alltså det 

viktigaste fodermedlet, det är dessutom det billigaste. 5 

 

En fullvuxen gris med bra hull utgörs av 50-60 % vatten, då alla kroppsvävnader innehåller 

vatten. Redan efter förlust på 1 % vatten blir grisen törstig och vid 10 % förlust uppstår 

allvarliga rubbningar t ex. saltförgiftning. Inom 10 dagar leder fullständig törst till döden. 

Total svält klarar en gris i 30-40 dygn, därför är vatten extra viktigt. 5 

 

Det första tecknet på att grisar får i sig för lite vatten är att de också äter för lite. För lite 

vatten leder till att suggans mjölkproduktion minskar och smågrisarnas tillväxt minskar. 5 

 

För att en digivande sugga ska klara att dricka de 30-40 liter vatten om dagen som hon 

behöver, krävs det att vattennippeln eller koppen ger 3-4 liter per minut. Figur 1 visar en 

jämförelse på vilken tillväxt en suggas tio kultingar har om nippel eller kopp ger två eller tre 

liter vatten per minut. 5 

 

Den sugga som dricker ur en nippel som ger 3 liter per minut får i sig cirka 30 liter per dag. 

Då hon behöver cirka 3,5 liter vatten per kilo torrt foder betyder det att hon kan äta 8-9 kilo 

foder om dagen, vilket leder till att hon producerar 10 liter mjölk per dag under den perioden 

hon mjölkar som mest. Smågrisarna kan då växa 220 gram per dag. Ger nippel eller kopp 

endast 2 liter per minut minskar intaget på vatten till cirka 20 liter per dag. Då klarar suggan 

endast av att äta 6 kilo torrt foder om dagen. Mjölkmängden minskar till cirka 6 liter om 

dagen vilket leder till att smågrisarna endast växer 130 gram per dag. En smågris är 

avvänjningsbar vid 8 kilo. I det fall där suggans nippel eller kopp ger 3 liter per minut väger 

smågrisarna 8 kilo efter 31 dagar medan när nippel eller kopp endast ger 2 liter per minut 

leder det till att smågrisarna väger 8 kilo efter 53 dagar, det vill säga 22 dagar senare. En extra 

dag som suggan får gå med sina kultingar kostar bonden 15 kronor extra, i detta fall med 

endast vattenflöde på 1 liter/minut lägre, leder till en kostnad på 330 kronor. 5 

 

 

 

 

5 VL:s bok om vatten 
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En sugga som får för lite foder och vatten tar av sitt eget hull för att kompensera bristen på 

energi. Det leder till att suggan blir mager, hon producerar mindre mjölk som har lägre 

energi- och proteinhalt. Då får smågrisarna för liten mängd mjölk med sämre kvalitet. 

Dessutom har en mager sugga svårare att bli dräktig. 5 

 

Vid grisningen tappar suggan cirka 20 kilo i vikt, av detta är 70-75 % vatten, det är alltså 

extra viktigt att suggan får i sig mycket vatten kort efter grisningen. Det krävs att suggan 

dricker cirka 10 liter åt gången vid ett par tillfällen. Ger inte nippel eller kopp bra vattenflöde, 

tröttnar suggan på att dricka. För att underlätta för suggan kan man hälla vatten direkt i 

fodertråget. Får suggan inte i sig tillräckligt med vatten minskar matlusten och risken för 

juverinflammation, livmoderinflammation och feber ökar. 5 

 

 
5 VL:s bok om vatten 

Figur 1 Skillnad på tillväxt beroende på vattenflödet. Källa: VL:s bok om vatten 
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Slaktsvin dricker 8-10 gånger per dygn, till skillnad från den vilda grisen som dricker 2-3 

gånger per dygn. Grisar dricker mest under 30-60 minuter efter varje utfodring. Under resten 

av dagen dricker de endast små mängder och under natten dricker de nästan ingenting. En gris 

som får dricka direkt ur ett kar kan dricka 3 liter per minut, på grund av sina snabba 

sväljningar. Det är alltså viktigt att en nippel eller kopp ger tillräcklig mängd vatten per minut 

för att grisen inte ska få vattenbrist. 5 

 

Tillväxtgrisar som efter avvänjningen får vistas i en storbox upplever sig som en flock och de 

naturliga flockbeteendena kommer fram, det vill säga att hela flocken går samtidigt till 

vattennipplarna och de dominerande grisarna dricker först och sen går det nedåt i rang. När 

nästan hela flocken druckit drar de sig därifrån och flockbeteendet tar över törsten och de 

ranglåga djuren dricker alltså inte tillräckligt, de släcker värsta törsten. Nästa gång flocken 

dricker sker det på samma sätt och till slut kommer de ranglåga att lida av vattenbrist. Högre 

vattenflöde gör att den ranglåga grisen får i sig mer vatten åt gången och drabbas inte lika fort 

av vattenbrist. 5 

 

Det är omöjligt att exakt bestämma grisars vattenbehov eftersom många yttre faktorer spelar 

stor roll. Tabell 1 visar de riktlinjer som finns, men grisarna ska ha fri tillgång på vatten för att 

själva reglera sitt vattenbehov. 5 

 

Tabell 1. Vattenbehov 

  

 

 

 

 

 

 

De yttre faktorerna som påverkar vattenbehovet kan vara temperatur i ladugården, mängd 

foder, proteinhalt i fodret samt mineral- och salthalt i fodret. Temperaturen påverkar 

vattenbehovet mycket. Ett försök har visat att slaktsvin i ett stall med 22 grader behövde 3,3 

liter vatten per kilo foder. När temperaturen ökades till 35 grader behövde slaktsvinen 6 liter 

vatten per kilo foder.5 

 

5 VL:s bok om vatten 

Riktlinjer för vattenbehov 
 Vattenbehov 

(liter/dygn) 
 
Suggor di 
Suggor sin 
Smågrisar 
Slaktsvin 
Galt 

 
30-40 
10-20 
1-5 
4-10 
8-10 Figur 2 Vattenkopp Källa: 

http://www.bole-produkter.se 
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När grisarna får torrt foder krävs mer vatten än vid blötfoder. Ett försök på råproteinhalten i 

foder har visat att en ökning från 12 % till 16 % råprotein ökade vattenbehovet hos slaktsvin  

med 35 %. Ett foder som innehåller höga halter av mineraler, främst natriumklorid (koksalt) 

eller kalium gör att grisarna kräver mer vatten. 5 

 

Placeringshöjden av nippeln är viktig att tänka på, grisar vill inte 

böja ner huvudet om de ska dricka från en bitventil utan den ska 

sitta ungefär i trynets höjd. En bra placering är över spalt eller 

gödselgång då det lätt blir en del spill. 5 

 

 

Strötillgång 
Halm används främst som strömedel och inte som foder. Halm används också som 

sysselsättning och bukfylla samt för en trivsam miljö. Magsår är ofta ett lidande som 

uppkommer hos slaktsvin, då de får ett för finmalt foder. Halm är mycket bra då det 

motverkar detta. 6  

 

Det vanligaste strömedel som används är halm och till viss del spån. Förr användes torv i 

mycket större utsträckning än i dagsläget. Den främsta fördelen med torv är att hålla vätska 

upp till 12 gånger sin egen vikt, vilket är 3-4 gånger bättre än halm. För att minska 

ammoniakhalten i stallet är torv ett väldigt bra alternativ då det innehåller huminsyror som 

leder till lågt pH och hög katjonbyteskapacitet. Kapaciteten till att binda ammoniak är 4 

gånger större än hos halm. 7  

 

Torvgödsel läcker lite ammoniak och kan spridas direkt på åker, ingen mellanlagring krävs. 

Dessutom är det lättare att sprida torvgödsel än vad att sprida halmgödsel är. Näringsämnena i 

torvgödsel är lätt för växterna att få tag i. 7 

 

 

 

 
5 VL:s bok om vatten 
6 Svinboken 
7 Strötorvanvändning i djurstallar 

Figur 3 Vattennippel  
(bitventil) Källa: 
http://www.bole-
produkter.se 
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Figur 4 Skulderblad på gris. 
Källa: www.infosvin.dk  

Stallar med torvströ leder till en bättre miljö för både djur och människor på grund av den 

minskade mängden ammoniak i luften. En stor fördel med torvbäddar främst i enhetsboxar 

med djupströ är att grisarna får sitt bökbeteende tillgodosett. När det gäller 

avvänjningsgrisarna minskar ledinflammationer och avvänjningsdiarréer samt att grisarna 

växer bättre. Detta beror på att grisarna äter av torven och får i sig bland annat järn och att 

man i vissa fall slipper ge järninjektioner. 7 

 

Den största nackdelen med torv är att det dammar betydligt mer än halm. Därför 

rekommenderas man att använda torv med 50-60 % torrsubstansinnehåll. En annan nackdel är 

att en torvbädd är känsligare för tryck än en halmbädd. Vid belastning kan 

vätskehållningsförmågan försämras kraftigt och understiga halmbäddens, vilket leder till en 

blötare miljö för grisarna. Ytterliggare en nackdel med torvströ är att under den kalla årstiden 

krävs det extra ventilation samt tillskottsvärme utöver golvvärme. Vid endast golvvärme 

avdunstar vattnet från torven och ger ett kallare ytskikt. 7 

 

Idag används torv främst som tillskottsfoder. Det har visat sig ge minskade tarmproblem samt 

att det stimulerar smågrisars tillväxt. Orsaken till varför torv minskar tarmproblem och 

liknande anses ha med den höga halten av humusämnen.7  

 

Bogbladssår 
Bogbladssår kan jämföras med liggsår hos människor. 

Bogbladssår uppkommer efter långvarigt tryck. Vanligast 

förekommande är det där det finns en benknöl eller liknande, 

som exempelvis skulderblad (Se figur 4). 8 Både arv och miljö 

är faktorer till uppkomsten av bogbladssår. En sugga som har 

tendens till bogbladssår ska alltså få en bättre miljö att leva i. 
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Figur 6 Bogbladssår. Källa: Jessica Nilsson 

Figur 5 Trycket mellan bogbladet 
och golvet. Källa: www.infosvin.dk  

7 Strötorvanvändning i djurstallar 
8 www.infosvin.dk 
Bogbladssår är när grisen får ett sår på bogen, som beror på vävnadsnedbrytning i hud och 

/eller underliggande vävnad (se figur 5). 8 

 

Orsaken till att ett bogbladssår uppstår beror på långvarigt 

tryck. Suggan ligger ofta mycket stilla på en och samma 

sida under digivningsperioden. Trycket gör att 

blodcirkulationen blir dålig vilket i värsta fall gör att huden 

utanför tuberna, benutskott på skulderbladet dör och 

bogbladssår uppstår (Se figur 6). 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogbladssår kan drabba alla suggor under vissa omständigheter. Det är därför viktigt med en 

långsiktig förebyggande insats. 8  

 

Det främsta man kan göra för att förebygga bogbladssår är att ha suggorna på ett bra golv med 

mjukt underlag, med till exempel gott om halm. Ett annat sätt att göra det bättre för suggorna 

är att inte låta magra suggor/gyltor grisa. Vid uppkomst av bogbladssår är det viktigaste 

behandlingsmetoden tryckavlastning. Det sker enklast i form av rikligt med strö, till exempel 

halm. 9  
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8 www.infosvin.dk 
9 Bogbladssår hos suggor – är höjden på tuber spina scapulae en riskfaktor för utveckling av bogbladssår? 
Dansk Svineproduktion har tagit fram en manual där det framgår tre huvudpunkter med flera 

små punkter över hur man kan förebygga bogsår (se figur 7). 

 
 

 

 

 

Bogbladssår är ett välfärdsmässigt och produktionsförsämrande problem som inte ska 

accepteras då det utsätter suggan för smärta. Detta publicerade veterinärens Sundhetsråd i ett 

meddelande den 18 november 2003. Vilket medförde att bogbladssår av graden 3 och 4 (se 

figur 8) är oacceptabelt med tanke på djurskyddslagen. 8 

 

 

 

 

 

Förebyggande av bogbladssår 

Ha kontroll på hullet 
♦ Fodra efter hull 

på suggorna 
♦ Använd flera 

foderkurvor så att 
fodermängden 
anpassas till den 
enskilda suggans 
behov. Undvik 
viktminskning 
under digivnings-
perioden. 

♦ Använd 
strukturerat foder 
för att undvika 
magsår. 

♦ Täck suggornas 
vattenbehov 

Minskad liggtid och 
tryck 

♦ Se till att suggan 
har bra 
rörelsefrihet i 
boxen. 

♦ Ska finnas 
spaltgolv i nya 
stior. 

♦ Fodra tillräckligt 
ofta (3ggr per 
dygn) 

♦ Tillgång till 
rikligt med 
lämpligt 
strömaterial. 

♦ Renovera slitna 
golv, då de kan ha 
skarpa kanter 

♦ Undvik för hög 
temperatur. 

♦ Behandla 
drabbade suggor 
med en gång. 

Andra faktorer 
♦ Ta bort suggor 

som tidigare 
drabbats av 
bogbladssår. 

♦ Välj ut amsuggor 
med omsorg. 

Figur 7 Förebyggande av bogbladssår Källa: www.infosvin.dk  
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Grad 1 

Figur 8 Olika grader på bogbladssår Källa: www.infosvin.dk  

 

8 www.infosvin.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaken till vilka suggor som får bogbladssår varierar. Några faktorer kan vara åldern på 

suggan, om suggan tidigare haft bogbladssår eller vilken ras det är på suggan. 8  

 

Det finns två olika typer av bogskydd man kan sätta på en sugga som har bogbladssår för att 

hon ska få ett mjukare underlag (se figur 9). 8 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 2 

Grad 3 Grad 4 
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8  www.infosvin.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hullet på suggan är viktigt när det gäller bogbladssår. Ett mått på hullet är Body Condition 

Score (BCS). Alla suggor med hull mindre än tre är mer utsatta för risken att drabbas av 

bogbladssår än suggor med tre eller mer i BCS. 9  

 
Figur 10 Body condition score Källa: Bogbladssår hos suggor 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Två typer av bogbladsskydd Källa: www.infosvin.dk  
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9 Bogbladssår hos suggor – är höjden på tuber spina scapulae en riskfaktor för utveckling av bogbladssår? 

Hur lång tid en sugga ligger ner bidrar också till risken att drabbas av bogbladssår. Det finns 

olika anledningar till varför en sugga ligger mer än andra suggor gör. En faktor kan vara om 

suggan är halt och det gör ont att stå mycket. En annan orsak till att en sugga drabbas av 

bogbladssår är att om hon haft bogbladssår tidigare, uppkommer det lätt igen. En annan 

riskfaktor är att en äldre sugga som haft fler kullar löper ökad risk att drabbas av bogbladssår. 

Gyltor löper större risk att drabbas av bogbladssår då de avbryter digivning mer sällan än en 

sugga som är inne på sin andra kull. Det vill säga att gyltan ligger ner på samma sida med ett 

konstant tryck. 9 

 

På liknande sätt som förebyggande åtgärder har Dansk svineproduktion också sammanfattat 

behandling av suggor med bogbladssår (se figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 www.infosvin.dk 

Behandlig av bogbladssår 

Avlastning 
♦ Placera en 

gummimatta eller 
annat mjukt 
underlag under 
suggans bogparti. 

♦ Flytta suggan och 
eventuellt 
smågrisarna till 
en box med stor 
yta och gärna 
med 
djupströbädd. 

Sårbehandling 
♦ Värdera om såret 

är inflammerat 
eller ej  

♦ Behandling av 
suggan: 
• Lokal 

sårbehandling 
• Antibiotika vid 

feber 
 

Figur 11 Behandling av bogbladssår Källa: www.infosvin.dk  
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Figur 12 Två olika 
grader av svansbitning. 
Källa: www.infosvin.dk 

9 Bogbladssår hos suggor – är höjden på tuber spina scapulae en riskfaktor för utveckling av bogbladssår? 

Svans-/flank-/öronbitning 
Nöjda grisar biter sällan i sina syskon eller andra grisar, på varken svansar, öron eller flankar. 

Utan de flesta glada grisar vilar eller sover 20 timmar av dygnets 24. Får grisarna något att 

leka med under sin vakna tid, exempelvis en boll, ett gammalt däck, en tung träkloss eller 

liknande har de en möjlighet att tillfredställa sina naturliga beteende som att böka och söka 

föda. Kedjor bör undvikas om man inte kan hänga dem så att de inte slår i boxväggar. Ökad 

ljudnivå kan öka stressen bland grisarna. 10  

 

Grisar kan såväl som människan bli stressad, då utsöndras stresshormon som i det vilda ger 

grisen extra energi till flykt eller försvar. En gris i fångenskap kan inte fly utan istället blir det 

slagsmål och oro i boxen. I samband med att en gris inte får utlopp för sina naturliga 

beteenden som att böka och att de är stressade kan de istället börja bita i varandras svansar. 10 

 

Svansbitning är främst förekommande bland 

slaktsvinen. Den svansbitna grisen måste tas från 

resten av gruppen och behandlas. På så vis kan 

uppkomst av bölder i bäcken- och 

ryggmuskulaturen undvikas. Bölderna orsakas 

av att bakterierna lätt sprids in i kroppen från 

infektionerna som kan uppstå i svansstumpen och området 

intill. Dessa bölder upptäcks inte förrän vid slakt. Detta plågar 

inte bara grisen utan ger minskad mängd slaktat kött då drabbade 

muskelpartier får kasseras. 10,11  I allvarliga fall kan bölden leda 

till att grisen blir förlamad. 10 Figur 12 visar olika exempel på svansbitning. 

 

Det förekommer också öronbitning, men det är inte lika vanligt som svansbitning. Grisar som 

blir bitna i örat drar sig snabbt undan. Förr trodde man att bett i yttersta tredjedelen av 

svansen kändes mindre och därmed motiverade den frekventa förekomsten av fenomenet. 12 I 

dagsläget säger man att det främst beror på att den utsatta grisen inte hinner skydda sig mot 

eventuella attacker bakifrån. 13   

 
 

10 Naturbrukets husdjur del 2 
11 Husdjurens sjukdomar 
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Figur 13 Järnkedja till höger.  
Källa: Jessica Nilsson 

12 Gris till husbehov 
13 Svansbitning hos gris relaterat till individuell tillväxt och ras 
Orsakerna till svansbitning kan vara för många grisar på för liten yta och den lilla mängd 

halm de har tillgång till samtidigt som de är stressade. Det kan också bero på för lite foder, 

grisarna går hungriga och börjar bita på varandra. 11   

 

Det finns en mängd olika teorier på vad som kan göras för 

att minska svansbitningarna. Enligt danska undersökningar 

minskar förekomsten av svansbitningar betydligt om 

grisarna har tillgång till saltsten. Ökad mängd halm och 

foder kan också minska förekomsten av svansbitningar 

märkbart. Något som också är enkelt att göra är att hänga 

in järnkedjor eller liknande som grisarna kan sysselsätta 

sig med (se figur 13). 11 Det allra viktigaste är att ge 

grisarna en bra miljö och god omvårdnad. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Naturbrukets husdjur del 2 
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11 Husdjurens sjukdomar 

Resultat 

Vattentillgång 

Det visade sig att den vanligaste vattenkällan i en storbox är koppar till skillnad från i enskild 

box där det på mina inspektioner endast förekom nipplar. De högsta vattenflödena har 

uppmätts i nipplar. Gård nummer elva och sjutton har inget uppmätt vattenflöde då de hällde 

vattnet till grisarna direkt i foderrännan.  

 

Vattenflöde på alla de olika gårdarna redovisas i figur 14. Tio av gårdarna har olika 

vattenflöden i de olika avdelningarna. Det vill säga, hos en svinbesättning som har både 

suggor, tillväxtgrisar samt slaktsvin har vattenflödet uppmätts i alla olika avdelningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strötillgång 

Halm har visats sig vara det vanligaste strömedlet. Undantagen är de fem gårdar som 

använder sig av spån som komplement till halmen och de två gårdar som använder sig av torv 

som komplement till halmen. Spånet används främst för bättre komfort då spånet håller fukt 
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Figur 14 Vattenflöde hos gårdarna. De olika flödena läses av på den övre delen av varje färg. 
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Figur 16 Andel bogbladssår bland alla besökta 
suggor. 
 

bättre än halm och torven används främst samt som tillskottsfoder till kultingarna, men även 

på grund av uppsugningsförmågan. 

I de enskilda boxarna används främst hackad halm, dock använder sig sex av gårdarna av lång 

halm. I storboxar med ströbädd för sinsuggor och dräktiga suggor är lång halm det vanligaste, 

fyra av gårdarna använder hackad halm även i storbox. Suggor som inte får gå i boxar med 

ströbädd under dräktigheten och sintiden får vanligen hackad halm. 

Bogbladssår 

Nitton av de 27 inspekterade gårdarna hade suggor, resterande åtta hade endast slaktsvin. 

Bogbladssår uppmärksammades på tio av de nitton gårdarna med suggor. På gårdarna 

varierade bogbladssåren mellan 1,7 % till 10,9 %, se figur 15. En del gårdar har mer än en 

avdelning suggor, andra inte. På de gårdar med olika avdelningar med suggor har alla gårdens 

suggor lagts ihop och av det tagit fram andelen bogbladssår på hela gården. På så vis blir 

andelen bogbladssår lägre än i just den drabbade avdelning. På alla gårdar är det vanligast att 

suggorna som är under digivningsperioden har flest bogbladssår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 16 visas andelen bogbladssår på alla 

besökta gårdar med suggor. Det vill säga att alla 

gårdars suggor har lagts ihop, detsamma har 

gjorts med de som har bogbladssår, och utifrån 

dessa värden har andelen bogbladssår räknats ut.  
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Figur 15 Andel bogbladssår bland alla suggor per gård, endast de 
nitton gårdar med suggor finns med i diagrammet. 
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Figur. 17 Sambandet mellan 
halmmängd och andelen 
bogbladssår. 

 

Alla suggor hos de besökta gårdarna levde på likartat sätt, inga suggor har levt i box med 

ströbädd hela tiden, det vill säga att alla suggor placeras i enskild box under grisning och 

digivningsperioden. Det är vanligast att de lever i box med ströbädd under betäckningen och 

den tidiga perioden av dräktigheten. Under den sena dräktighetsperioden lever suggorna 

vanligen på strödd liggyta för att sedan ett par veckor innan grisning flyttas till enskild box. 

Undantaget är en gård där suggorna få flytta till ströbädd med sina smågrisar efter två veckor i 

enskild box. Suggan är i enskild box endast för att prägla kultingarna på suggan. Ett fåtal av 

gårdarna har sina suggor i box med ströbädd under hela sinperioden. 

 

Bilaga 4 visar alla gårdar med suggor, både de med bogbladssår och de utan, i bilagan kan 

man också se hur mycket halm suggorna får varje dag.  

 

Alla suggor har fri tillgång på vatten och vad det gäller vattenflödet har inte mina inspektioner 

visat att det har någon betydelse på andelen bogbladssår. 

 

Tabell 2 Sambandet mellan halmmängd och bogbladssår. 

Mängd halm 
(gram) 

Antal suggor 
(totalt) 

Antal suggor 
med bogbladssår 

Andel drabbade 
suggor (%) 

0-300 460 23 5 
300-600 597 16 2,7 

>600 843 12 1,4 

 

I tabell 2 ser man tydliga tendenser till att lite halm ökar andelen 

bogbladssår. Om man sänker mängden halm från mer än 600 gram om dagen till mellan 300-

600 gram halm om dagen fördubblas andelen bogbladssår. Sänks halmmängden till 0-300 

gram istället tredubblas andelen bogbladssår. Sänker man mängden halm från 300-600 gram 

halm om dagen till 0-300 gram halm om dagen fördubblas andelen bogbladssår. 

Svans,- flank- och öronbitning 
Det är endast svansbitning som redovisas i nedanstående diagram då det endast var en gård 

som hade flankbitning och ingen hade öronbitning. På den gård som hade flankbitning rörde 

det sig om 6,8 % av boxarna med slaktsvinen. Figur 18 visar svansbitningarna fördelade på 

slaktsvin och tillväxtgrisar. 
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Figur 19 Andel boxar med svansbitna grisar i förhållande 
till vattenflöde.  

 

 

 

 

 

 

I bilaga 5 och 6 ser man andelen boxar med svansbitna grisar och vattenflöde och tillgången 

på vatten.  

 

 

Figur 18 Svansbitningar hos slaktsvin och tillväxtgrisar. Gård 20 är ej 
med då det endast fanns suggor på gården vid inspektionstillfället. 
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Figur. 20 Sambandet mellan 
halmmängd och andelen  boxar 
med svansbitna grisar. 

Om man tittar i bilaga 5 och 6 ser man att alla tillväxtgrisar och slaktsvin som uppvisat 

svansbitning har ett vattenflöde på 3,3 liter per minut eller lägre.  

 

På gård 16 där det förekom svansbitning både bland tillväxtgrisarna och slaktsvinen och i hög 

andel var det en gris som tog sig igenom mellan boxarna och bet de andra grisarna.  

 

Figur 19 visar andelen boxar med svansbitna grisar i förhållande till vilket vattenflöde det 

finns i grisarnas nipplar.  

 

Man kan se att de tre gårdar där slaktsvinen inte får fri tillgång på vatten samtidigt som de inte 

får mer än 0-300 gram halm om dagen och vattenflödet är 2 eller under 2 liter per minut ökar 

andelen boxar med svansbitna grisar. I det fall där de har ett vattenflöde på 3 liter per minut är 

inte andelen boxar med svansbitna grisar lika stor. Om man ser till antalet boxar med grisar 

som är svansbitna (bilaga 5) är det fler än 7 boxar med grisar som är svansbitna hos de tre 

gårdarna som ej har fri tillgång på vatten.  

 

Vad man kan utläsa av de andra gårdarna kan vattenflödet ha stor betydelse på andelen boxar 

med svansbitna grisar. De gårdar som ger mer än 600 gram halm om dagen med ett 

vattenflöde lägre än 3 har en högre andel boxar med svansbitna grisar. Vattenflöde på mer än 

3 liter per minut behöver inte heller betyda att andelen boxar med svansbitna grisar minskar, 

får grisarna en mindre mängd halm bidrar det till att svansbitningarna ökar ändå.  

 

Ett samband mellan mer än 600 gram halm om dagen och ett vattenflöde på mer än 3 liter per 

minut ökar chanserna för att svansbitningarna ska minska. 

 

Tabell 3 Sambandet mellan svansbitna slaktsvin och mängden halm. 

Mängd 
halm (gram) 

Antal boxar 
(totalt) 

Antal boxar med 
svansbitningar 

Andel drabbade 
boxar (%) 

0-300 1056 48 4,5 
300-600 154 3 2 

>600 161 4 2,5 

 

I tabell 3 ser man tydliga tendenser till högre andel 

svansbitningar hos de slaktsvin som endast får 0-300 gram halm om dagen. Skillnaden på 

andelen boxar med svansbitna grisar vad det gäller mängden halm är inte så stor mellan 300-
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Figur. 21 Sambandet mellan 
halmmängd och andelen  boxar 
med halta grisar. 

600 gram halm om dagen och >600 gram halm om dagen. Däremot fördubblas andelen boxar 

med svansbitna grisar om halmmängden minskar till 0-300 gram om dagen. 

Hälta och smutsiga boxar 
Tabell 4 Sambandet mellan halta grisar och mängden halm. 

Mängd 
halm (gram) 

Antal boxar 
(totalt) 

Antal boxar 
med hälta 

Andel drabbade 
boxar (%) 

0-300 1707 26 1,5 
300-600 552 0 0 

>600 543 1 0,2 
 

Tabell 4 visar andelen boxar med halta grisar i samband med 

mängden halm och även i detta fall finns tydliga tendenser till 

att halmmängden spelar stor roll med tanke på andelen boxar 

med halta grisar. Andelen halta grisar ökar mycket om halmmängden minskar från >600 gram 

om dagen till 0-300 gram om dagen. 

 

Några samband mellan andelen boxar med svansbitna grisar och smutsiga boxar kan jag inte 

utläsa från min undersökning. Inte heller att andelen smutsiga boxar skulle öka beroende på  

mängden halm visar sig i detta försök. 

 

I bilaga 7 ser man att hos gård sex i sin sinavdelning förekommer det att 50 % av boxarna är 

smutsiga, det är hos sinsuggor som endast är uppdelade i två boxar, en box är alltså smutsig. 
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Diskussion och slutsats 

Integrerad produktion är bra för grisarna, de störs varje gång de ska flyttas vilket de slipper 

vid integrerad produktion och risken att få in smittor på gården minskar. Grisarna växer också 

bättre när de får vara kvar på en och samma gård under hela sin uppväxt.  

Vattentillgång 
Avseende föreskriftsefterlevnaden för vattentillgång uppfylls det i de flesta fallen. Ett fåtal av 

de inspekterade svinbesättningarna uppfyller inte föreskriften om fri tillgång på vatten. Ett par 

häller vatten direkt i foderrännan och i enstaka fall får grisarna tillgång till vatten mellan 2-8 

gånger per dygn, oftast i samband med fodring. 

 

På något enstaka ställe ger nipplarna under två liter vatten i minuten vilket kan tyckas vara lite 

lågt. Tillväxten blir större om flödet på vattnet är mer än två liter i minuten (se figur 1 sidan 

12). 

 

Antalet nipplar eller koppar kan spela stor roll beroende på hur kraftigt vattenflödet är. Färre 

nipplar/koppar med dåligt flöde kan leda till att inte alla grisar får i sig den mängd vatten de 

behöver om dagen då de är flockdjur. Det är oftast de små grisarna som är ranglåga, det vill 

säga att de ligger längs ner i flockens hierarki och kommer sist åt vatten och mat och de växer 

då inte heller och blir större om vattnet fortsätter ha ett lågt flöde. För en gris som får i sig för 

lite vatten medför det också till att grisen äter mindre och på så vis också växer mindre. 

Strötillgång 
Mina inspektioner visade att det endast var ett fåtal av de inspekterade svinproducenterna som 

gav spån eller torv som strö och i de fall endast som tillskott utöver halm. Anledning till att ge 

spån till grisarna som ett tillskott är för att det suger upp eventuell fukt och gör det 

behagligare i boxen. Att man ger torv beror också på att det suger upp fukt men också att 

smågrisarna får i sig det vilket är bra för tillväxt och deras tarmar. Halmstad kommun är ett 

växtodlingslandskap och har mer halm än många andra delar av Sverige, vilket leder till att de 

flesta endast strör med halm. De delar av landet som inte är växtodlingslandskap måste köpa 

in sitt strömaterial och det kan då vara lättare och billigare att köpa in torv och spån än halm 

som kanske måste fraktas lång väg. 

 

Det finns olika anledningar till varför inte alla grisar har rikligt med halm. Dels spelar 

kostnaden stor roll. Besättningar med många grisar som inte har tillgång till egen halm utan 



 30 

de måste köpa in, leder till att kostnaden blir för stor. Även utgödslingssystemet spelar en 

viktig roll. De som har vakuumutgödsling vill inte ge sina grisar mer halm än de äter upp. 

Risken är annars att halmen hamnar i gödselrännan och det kan leda till stopp i utgödslingen. 

En bra lösning på detta kan vara att höja upp gödselrännan några centimeter, det hindrar 

halmen från att komma dit. Det står också i djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv att om 

man hanterar flytgödsel kan man behöva hantera ströet manuellt. En annan faktor till den låga 

mängden halm kan bero på de låga slaktpriserna och de höga spannmålspriserna. Kostnaden 

är en stor faktor till att bönderna håller halmmängden nere. 

 

Föreskriften om strö är allmänt formulerad och måste tolkas utifrån varje fall. Att endast ge 

grisarna 0-300 gram halm om dagen kan tyckas vara lite då det inte främjar grisarnas 

naturliga beteenden. För suggor som inom den närmsta tiden ska grisa och ökar sitt 

bobyggarbeteende, skulle mer halm öka komforten för suggan och troligen minska på 

bogbladssåren. Även när det gäller tillväxtgrisar och slaktsvin kan en ökad mängd halm 

minska risken för svans-, öron- och flankbitning. Grisarna har halm att tugga på istället för 

sina kompisar. I det vilda ägnar sig grisarna största delen av dygnet åt födosök, vilket grisar 

som endast får 0-300 gram halm om dagen inte kan göra.  

 

Överlag kan man se att gårdar med färre antal grisar ger mer halm än de stora gårdarna, vilket 

förutspåddes redan innan inspektionerna. En anledning till detta kan bero på att de som har de 

mindre gårdarna med färre djur ofta endast har svinproduktionen som en hobbyverksamhet 

och har ett annat jobb vid sidan om och på så sätt möjlighet att köpa in mer halm. För de 

svinproducenter som har svinproduktionen som heltidsarbete kan ha svårare att köpa in en 

större mängd halm för priserna på grisköttet i dagsläget ligger lågt. En annan aspekt på varför 

kan ha med lagringsmöjligheten att göra. En större gård behöver också större utrymme till 

lagring än en liten gård. 

Bogbladssår 
Hos tio av de nitton besökta gårdarna med suggor fanns det en eller flera suggor med 

bogbladssår. Ju mer halm suggorna får, desto bättre miljö lever suggorna i, och risken att 

drabbas av bogbladssår minskar kraftigt. Under min studie har dock åsikter från grisbönderna 

framkommit som gör gällande att det är avelsarbetet som är bakomliggande orsak till 

bogbladssåren. Jag anser dock att det endast är under sådana förhållanden då suggorna 

tilldelas en så liten mängd halm att de mestadels ligger direkt på en hård liggyta, som 

avelsarbetet påverkar förekomsten av bogbladssår. En sugga med höga tuber får ett större 
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koncentrerat tryck på huden och vävnaderna mellan tuberna och golvet. Då suggan ligger 

direkt på golvet kan också andra faktorer såsom vilken typ av golv och hur slitet golvet är 

påverka förekomsten av bogbladssår. 

 

På gård 26 var det en sugga på ströbädd som hade bogbladssår (se bilaga 4), det kan bero på 

att suggan precis innan inspektionstillfället kommit till boxen med ströbädd, vilket gör att 

bogbladssåret inte har hunnit läka. 

Svans-, flank- och öronbitning 
Vad det gäller svansbitning förekom det hos nio av 27 svinbesättningar. Här visar min 

undersökning att svansbitningarna ökar om slaktsvinen har lågt vattenflöde i kombination 

med liten mängd halm om dagen. Att lågt vattenflöde bidrar till en ökad andel svansbitningar 

kan bero på stressen grisarna utsätts för när de inte får i sig tillräckligt med vatten på kort tid. 

Även att en gris som får i sig en liten mängd vatten om dagen också äter mindre medför att 

grisen inte växer och blir stor i samma takt som sina ranghöga boxkamrater. Mängden halm 

har stor betydelse för om grisarna bli stressade eller ej. Är den tilldelade mängden halm så 

liten att grisarna inte får utföra sitt mycket viktiga födosöksbeteende i tillräcklig utsträckning 

ökar risken att de drabbas av stressens negativa konsekvenser som i detta fall kan leda till 

svansbitningar.  

 

Andra orsaker till svansbitning kan vara att grisarna blivit omplacerade och hamnat med 

grisar från en annan kull. Antal grisar placerade i samma box och därmed ytan för varje 

enskild gris är också en faktor att ta hänsyn till. Mina resultat och resultaten i den studerade 

litteraturen stämmer överens och man kan se att flank- och öronbitning inte alls är lika vanligt. 

En viktig funktion för saltstenen är att det ger grisarna något att tugga på, inte själva 

tillförseln av salt. Enligt veterinär Lars Lindblom finns en tillräcklig mängd salt i dagens 

svinfoder. 

 

I det fall det förkom flankbitning fick grisarna 0-300 gram halm per dag. Öronbitning 

observerades inte i samband med någon av mina inspektioner. Anledning till att det är 

ovanligt med öronbitning är att grisar har känsliga öron och tillåter inte att någon annan gris 

biter i dem. Svansarna hinner grisarna oftast inte med att skydda, de blir angripna bakifrån. 
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Hälta och smutsiga boxar 
Hälta och smutsiga boxar förekommer främst hos slaktsvinen. I bilaga 7 kan man se andelen 

smutsiga boxar respektive boxar med halta grisar. Hälta förekommer i de flesta fall när 

grisarna får 0-300 gram halm om dagen. 

 

Vad det gäller smutsiga boxar är det främst förekommande hos slaktsvinen. Hos nio av tio 

avdelningar med smutsiga boxar förekommer dessa hos slaktsvinen. En smutsig box 

förekommer hos sinsuggor. Det finns olika anledningar till att det är smutsigt i boxarna. De 

två främsta är dock troligen att det är för varmt för grisen eller att ventilationen inte fungerar 

tillfredsställande. När det är för varmt i luften eller på golvet utlöses grisarnas 

vältringsbeteende och de lägger sig på spalten. När grisarna tvingas lägga sig i sin egen urin 

och träck för att sänka sin egen kroppstemperatur kan det leda till stress hos grisarna. 

Beteendet strider mot andra beteenden hos grisen. I det vilda vältrar sig inte grisarna i sin 

egen träck och urin för att sänka sin kroppstemperatur. En ventilation som inte fungerar 

tillfredsställande kan leda till att grisarna inte utnyttjar boxen som det är tänkt och de kan t.ex. 

byta på liggplats och träckplats.   

 

En teori i studien var att en smutsig gris blir stressad, stressen skulle kunna bidra till att utlösa 

svansbitning, och därigenom öka förekomsten av svansbitningar. För att se sambandet mellan 

smutsiga grisar och svansbitning, skulle smutsiga grisar noterats istället för smutsiga boxar. 

Det fanns de boxar som hade en ren liggyta men många smutsiga grisar. 

 

När det gäller hälta förekom det i ett fall där grisarna fick mer än 600 gram halm om dagen. 

Resterande fyra gårdar fick de bara 0-300 gram halm om dagen. Anledning till hälta kan ha 

olika orsaker, det kan bero på mängden halm men även att grisen har blivit trampad och av 

den anledningen blivit halt.  

 

Hos tillväxtgrisar och slaktsvin stänger bönderna ofta av vattnet i foderrännan om det finns 

och grisarna bara har tillgång till vatten på spalten. Detta görs för att annars står grisarna och 

leker med vattnet vilket leder till minskad komfort i boxen på grund av vätan. På spalt rinner 

överflödigt vatten ner i spalten och håller torrare standard i boxen. 
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Slaktuppgifter 
I samtal med Lars Lindblom ansvarig veterinär på Ginsten slakteri i Harplinge, låg deras 

andel inkomna svansbitna slaktsvin på 0,55 % år 2007. De svansbitningar de räknat med 

bland dessa är endast sådana som kommit in och varit såriga. De som läkt ut är inte inräknade 

i denna statistik. När det gäller bogbladssår hos suggor ligger det på 1 av 10 och Ginsten 

slaktar cirka 15 suggor om dagen. 

 

I kontakt med veterinär och VD:n för Svenska Djurhälsovården Jan Åke Robertsson, har jag 

fått reda på att svansbitningar registrerade på slakterierna i Skara och Kristianstad ligger båda 

två på 1,1 % under 2007. Vilket är 2 tiondelar lägre än riksmedeltalet. Till skillnad från 

Ginsten slakteri kan dessa svansbitningarna varit både såriga och läkta. På slakterierna Skara 

och Kristianstad finns det ingen statistik över bogbladssår. Enligt Jan Åke kan suggor med 

bogbladssår oftast inte slaktas. Anledning till att de drabbade suggorna oftast inte slaktas är 

för att det finns grundläggande krav på att alla djur som slaktas till livsmedel måste vara helt 

friska och utan skada. Inte heller suggor som behandlas med någon form av läkemedel får 

slaktas. 
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Vidare studier? 

Det finns gott om utrymme att studera detta vidare. En stor fördel är om man kan vara med 

under längre perioder i varje svinbesättning, det vill säga inte endast en inspektion utan vid ett 

flertal tillfällen. Gärna efter att en omgång slaktsvin är skickade till slakt och nya kommit in i 

slaktsvinstallet. Då kan man se om andelen svansbitningar är den samma under flera 

omgångar slaktsvin. Vad det gäller strö kan det vara bra att vara med vid själva arbetet och se 

hur mycket strö grisarna får. Något annat att studera vidare kan vara var går gränsen för att 

utgödslingssystemen ska fungera som vanligt med avseende på vilken mängd halm grisarna 

får varje dag. Något annat intressant kan vara att studera vad optimal mängd halm och vatten 

är för grisar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till bönderna 
 
    2008-02-08 
 
 
Fastighet: «FASTBET»  
      
    «ECOS_OBJNAMN» 
    «POSTADR» 
    «POSTNR»«ORT» 
 
 

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att besöka er verksamhet 
 
         dagen den              klockan 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att ett projekt avseende gris ska genomföras 
år 2008. Miljö- och hälsoskyddskontoret har därför som avsikt att under februari och mars 
2008 genomföra ett projekt där vi inspekterar grishållningen främst avseende strö och 
vatten. Projektet kommer att utföras av Jessica Nilsson, högskolestudent på miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet i Halmstad. Projektet strö/vatten kommer att utgöra en del av 
hennes examensarbete. 
 
Vid inspektionerna kommer skyddsskor och skyddskläder att användas. Vi ser gärna att ni 
lånar ut en uppsättning overall och skor vid inspektionen, även om vi kommer att ha egna 
med oss.  
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret vill också informera om att kostnaden för inspektionen 
ingår i årsavgiften för djurskyddstillsyn. För er som inte betalar årsavgift för 
djurskyddstillsyn kommer en avgift att tas ut för inspektion och handläggning. Avgiften tas 
ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.  
Avgiften är 665 kronor per timma. 
 
Har er djurhållning upphört är vi tacksamma om ni meddelar oss detta snarast. 
 
Hör av er så fort som möjligt om dag och tid inte är lämpliga för er. Ni är också välkomna 
att höra av er med frågor.  
 
Anna Söder tel. 13 74 38 anna.soder@halmstad.se  
Vanja Kinch tel. 13 70 96 vanja.kinch@halmstad.se 
Lantbruks/djurskyddstelefon mellan 9.00 – 12.00   tel. 070 271 09 99 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 
 
Anna Söder   Vanja Kinch 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 
 

Halmstad kommun · Box 153, 301 05 Halmstad · Besöksadress: Rådhuset · Tel 035-13 70 80 · Fax 035-13 70 92 

· E-post: mhn@halmstad.se · Bankgiro 991-2171 · Postgiro 4756600-5 · www.halmstad.se  
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Bilaga 2. Blankett suggor/sinsuggor 

Denna blankett lämnas på plats efter inspektion och ersätter därmed inspektionsrapport. 
 
Suggor/sinsuggor 
 

 
 
 

Fastighetsbeteckning:  

Namn: 

Adress: 

E-post: 

Telefon: Mobiltelefon: 

Datum: Tid: 

Typ av besättning: Antal grisar: Antal boxar:  

 

Typ av strö: [  ] Halm [  ] Torv  [  ] Spån   Djupströbädd: [  ] Ja   [  ] Nej 

Mängd strö/dygn och box (gram):      [  ] 0-300    [  ] 300-600     [  ] > 600  

Hur ofta ges strö/dygn: 

 

Typ av vatten: [  ] nipplar  [  ] koppar Antal vattennipplar/koppar:  

Placering: [  ] Spalt     [  ] Foderränna     [  ] Liggyta 

Flöde (liter/minut): Tillgång (gånger/dygn): [  ] fri tillgång [  ] antal....... 

 

Hälta (antal boxar): 

Svans-, flank- och öron bitning (antal boxar): 

Smutsiga boxar (antal): 
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Bilaga 3. Blankett slaktsvin/tillväxtgrisar 
 
Denna blankett lämnas på plats efter inspektion och ersätter därmed inspektionsrapport. 
 
Slaktsvin/tillväxtgrisar 

 
 
 

Fastighetsbeteckning:  

Namn: 

Adress: 

E-post: 

Telefon: Mobiltelefon: 

Datum: Tid: 

Typ av besättning: Antal grisar: Antal boxar:  

 

Typ av strö: [  ] Halm [  ] Torv  [  ] Spån   Djupströbädd: [  ] Ja   [  ] Nej 

Hackad eller lång halm:  [  ] Hackad   [  ] Lång  

Mängd strö/dygn och box (gram):      [  ] 0-300    [  ] 300-600     [  ] > 600   

Hur ofta ges strö/dygn: Antalet grisar/box:  

 

Typ av vatten: [  ] nipplar  [  ] koppar Antal vattennipplar/koppar:  

Placering: [  ] Spalt     [  ] Foderränna     [  ] Liggyta 

Flöde (liter/minut): Tillgång (gånger/dygn): [  ] fri tillgång [  ] antal....... 

 

Hälta (antal individer): Bogsår/liggsår (antal suggor): 

Svans-, flank- och öron bitning (antal boxar): 

Smutsiga boxar (antal): 
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Bilaga 4. Bogbladssår 

 
 

Gård Besättning Antal grisar Ströbädd 
Mängd strö/dygn 

och box 
Hur ofta ges 

strö/dygn  Bogsår 
1 Sin & Bet 172 Ja/nej 0-300 1 + 1 gång/vecka 2 (~1,2 %) 
1 Suggor 90 Nej 0-300 1 9 (10 %) 
2 Sin 28 Ja >600 1 gång/vecka 0 
2 Suggor 14 Nej 0-300 (300-600) 2 0 
3 Sin 103 Ja >600 1 gång/vecka 0 

3 Suggor 40 Nej 0-300 
1 (Extra vid 
grisning) 5 (12,5 %) 

4 Sin 31 Ja >600 1 gång/vecka 0 
4 Suggor 27 Nej 0-300 1 0 
6 Sin 36 Ja >600 1 gång/5v 0 
6 Suggor 144 Nej 0-300 1 7 (~5 %) 
8 Bet 180 Ja >600   0 
8 Dräktighet 400 Nej 300-600 1 0 
8 Grisning 150 Nej 300-600 1 16 (~10 %) 
9 Sin 39 Nej >600 1 0 
9 Suggor 40 Nej >600 1 (minst) 0 

10 Suggor 5 
Nej 
(ströbox) >600 2 0 

11 Suggor 5 
Nej 
(ströbox) >600 2 0 

13 Sin + Bet 64 Nej >600 1 0 

13 
Suggor 
(BB) 16 Nej >600 1 0 

13 
Suggor (2-
6 v) 15 Ja >600 1 storbal /vecka 0 

15 Suggor 20 Nej 300-600 2 0 

16 
Suggor 
(Sin+Bet) 45 Nej >600 2 2 (~4,4 %) 

18 Suggor 45 

Ja 
(dräktig)/N
ej >600 2 0 

20 Suggor 25 Nej >600 1 0 
22 Suggor 14 Nej >600 2 1 (~7 %) 
23 Suggor 46 Nej >600 1-2 5 (~10,9 %) 
24 Suggor 34 Nej >600 1 2 (~5,9 %) 
25 Suggor 12 Nej >600 1 1 (~8,3 %) 
26 Sin + Bet 51 Ja >600   1 (~2 %) 

26 Suggor 9 Nej >600 1 0 
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Bilaga 5. Svans-/flank-/öronbitning 

Gård Besättning 
Antal 
grisar 

Antal 
boxar 

Typ av 
strö Ströbädd 

Mängd 
strö/dygn 
och box 

Hur ofta ges 
strö/dygn  

Hälta 
(boxar) 

Svansbitning 
(boxar) 

Flankbitning 
(boxar) 

Öronbitning 
(boxar) 

1 Tillväxt 810 90 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 
1 Slaktsvin 1476 164 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 
2 Tillväxt 100 8 Halm Nej 0-300 2 0 0 0 0 
3 Tillväxt 400 40 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 

3 Slaktsvin 480 55 Halm Nej 0-300 1 0 2 (~3,6%) 0 0 
4 Tillväxt 270 30 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 
4 Slaktsvin 265 31 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 

5 Slaktsvin 1200 132 Halm Nej 0-300 1 

15 
(~11,
4 %) 0 9 (~6,8%) 0 

6 Slaktsvin 700 80 Halm Nej 0-300 1 
6 (7,5 
%) 9 (~11 %) 0 0 

7 Slaktsvin 1500 158 Halm Nej 0-300 1 

2 
(~1,3 
%) 30 (~19 %) 0 0 

8 Tillväxt 1600 162 Halm Nej 0-300 1 0 0 0 0 

8 Slaktsvin 1983 382 

Halm 
+ 
Spån Nej 0-300 1 

2 
(~0,5 
%) 7 (~1,8 %) 0 0 

9 Tillväxt 425 40 Halm Nej 
300-
600 1 0 0 0 0 

9 Slaktsvin 200 26 Halm Nej 
300-
600 1 0 1 (~3,8 %) 0 0 

10 Tillväxt 29 5 Halm 
Nej 

(ströbox) >600 2 0 0 0 0 

11 Tillväxt 11 1 Halm 
Nej 

(ströbox) >600 2 0 0 0 0 

12 Slaktsvin 390 54 Halm Nej 0-300 1 (kväll) 0 0 0 0 

13 Tillväxt 130 2 Halm Ja >600 1 0 0 0 0 

14 Slaktsvin 800 86 Halm Nej 
300-
600 1 0 0 0 0 

15 Tillväxt 180 20 Halm 
Nej 

(ströbox) >600 1 0 0 0 0 
16 Tillväxt 168 14 Halm Nej >600 2 0 3 (~21,5 %) 0 0 

16 Slaktsvin 250 30 Halm Nej >600 2 

1 
(~3,3 
%) 3 (10 %) 0 0 

17 Slaktsvin 45 7 Halm Nej >600 2 0 0 0 0 

18 Tillväxt 170 18 Halm Nej >600 2 0 1 (~5,6 %) 0 0 
18 Slaktsvin 170 24 Halm Nej >600 2 0 0 0 0 
19 Tillväxt 140 16 Halm Nej >600 2 0 0 0 0 

21 Tillväxt 37 1 

Halm 
+ 
Torv 

Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 0 0 

22 Tillväxt 470 48 Halm Nej 
300-
600 1 0 0 0 0 

23 Tillväxt 350 38 

Halm 
+ 
Spån Nej 

300-
600 1 0 0 0 0 
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24 Slaktsvin 330 42 

Halm 
+ 
Spån Nej 

300-
600 1 0 2 (~4,8 %) 0 0 

25 Tillväxt 80 8 Halm Nej >600 1 0 0 0 0 
26 Tillväxt 200 2 Halm Ja >600 1 ggr/vecka 0 0 0 0 

27 Slaktsvin 1000 100 Halm Nej 

>600 
(mindre 
innan 
slakt) 1 0 1 (1 %) 0 0 
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Bilaga 6. Vattentillgång 

Gård Besättning 
Antal 
grisar 

Antal 
boxar 

Vatten 
(nippel/kopp) 

Antal 
vatten Placering Flöde Tillgång 

1 Sin & Bet 172 20 Nippel/Kopp   Foderränna/Liggyta 3 l/min Fri tillgång 
1 Suggor 90 90 Nippel 1 Foderränna 3,3 l/min Fri tillgång 
1 Tillväxt 810 90 Nippel 1 Spalt 3 l/min Fri tillgång 

1 Slaktsvin 1476 164 Nippel 2-5 Foderränna 3,3 l/min 3 ggr/dygn 

2 Sin 28  Kopp 2 Liggyta 1,7 l/min Fri tillgång 
2 Suggor 14 14 Nippel 1 Foderränna 4,3 l/min Fri tillgång 
2 Tillväxt 100 8 Nippel 1 Foderränna 4,3 l/min Fri tillgång 
3 Sin 103 4 Kopp 3 Liggyta   Fri tillgång 

3 Suggor 40 40 Nippel 1 Spalt 
3,75 l/min + 
1,11 l/min Fri tillgång 

3 Tillväxt 400 40 Nippel 1 Spalt 
3,75 l/min + 
1,11 l/min Fri tillgång 

3 Slaktsvin 480  Nippel 1 Spalt 3,3 l/min Fri tillgång 

4 Sin 31 2 Nippel/Kopp 2 Liggyta 3,5 l/min Fri tillgång 

4 Suggor 27 27 Nippel 2 
Spalt/Foder 
ränna 3,6 l/min Fri tillgång 

4 Tillväxt 270 30 Nippel 1 Spalt 1 l/min Fri tillgång 

4 Slaktsvin 265 31 Nippel 2 Spalt 
3 l/min + 1,5 
l/min Fri tillgång 

5 Slaktsvin 1200 132 Nippel 1 Spalt 1,5 l/min Fri tillgång 
6 Sin 36  Kopp 1 Liggyta 1,8 l/min Fri tillgång 

6 Suggor 144 144 Nippel 3 
Spalt/Foder 
ränna 2 l/min Fri tillgång 

6 Slaktsvin 700 80 Nippel 3 Foderränna 1,7 l/min 

Fri tillgång 
(sommar) + 
6 á 20-25 
min 

7 Slaktsvin 1500 158 Nippel   Foderränna ~2 l/min 
5-8 
ggr/dygn 

8 Bet 180 15 Kopp 1 Liggyta 3 l/min Fri tillgång 

8
Dräktigh
et  88 Nippel 1 Spalt 3 l/min Fri tillgång 

8 Grisning 150 150 Nippel 1 Spalt 3 l/min Fri tillgång 
8 Tillväxt 1600 162 Nippel 1 Spalt 3 l/min Fri tillgång 
8 Slaktsvin 1983 382 Nippel ~5 Foderränna 3 l/min 2 ggr/dygn 

9 Sin 39 7 Nippel 
1/ät-
bås Foderränna 1,5 l/min Fri tillgång 

9 Bet 39 4 Nippel 1 Spalt 2,3 l/min Fri tillgång 
9 Suggor 40 40 Nippel 1 Spalt 2,3 l/min Fri tillgång 
9 Tillväxt 425 40 Nippel 1 Spalt 1-1,5 l/min Fri tillgång 
9 Slaktsvin 200 26 Nippel 1 Spalt ~1,4 l/min Fri tillgång 

10 Suggor 5 5 Nippel 1 Foderränna ~4,3 l/min Fri tillgång 
10 Tillväxt 29 5 Nippel 1 Foderränna ~4,3 l/min Fri tillgång 

11 Suggor 5 5
Vatten i 
foderränna   Foderränna - 3 ggr/dygn 

11 Tillväxt 11 1
Vatten i 
foderränna   Foderränna - 3 ggr/dygn 
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12 Slaktsvin 390 54 Nippel 1 Spalt 3,3 l/min Fri tillgång 
13 Sin + Bet 64 10 Nippel 1 Spalt 7,5 l/min Fri tillgång 

13
Suggor 
(BB) 16 16 Nippel 1 Foderränna 2-3 l/min Fri tillgång 

13
Suggor 
(2-6 v) 15 2 Nippel 2 Foderbord 5 l/min Fri tillgång 

13 Tillväxt 130 2
Nippel + 
kopp 2 Foderbord 5 l/min Fri tillgång 

14 Slaktsvin 800 86 Nippel 1-9 
Spalt/Foder 
ränna ~2 l/min Fri tillgång 

15 Suggor 20 20 Nippel 3 Spalt(2)/Foderränna ~2,1 l/min Fri tillgång 
15 Tillväxt 180 20 Nippel 1 Spalt ~2,1 l/min Fri tillgång 

16
Suggor 
(Sin+Bet) 45 18 Nippel 1 Foderränna ~2,7 l/min Fri tillgång 

16 Tillväxt 168 14 Nippel 5 Foderränna ~2,7 l/min Fri tillgång 
16 Slaktsvin 250 30 Nippel 5 Foderränna ~2 l/min Fri tillgång 

17 Slaktsvin 45 7
Vatten i 
foderränna   Foderränna   3 ggr/dygn 

18 Suggor 45 18+2 Nippel 2 Foderränna/Liggyta ~8,6 l/min Fri tillgång 
18 Tillväxt 170 18 Nippel 1 Spalt ~1 l/min Fri tillgång 
18 Slaktsvin 170 24 Nippel 1 Spalt ~3 l/min Fri tillgång 
19 Tillväxt 140 16 Nippel 1 Gödselränna 0,5 l/min Fri tillgång 

20 Suggor 25 25 Nippel 3 Spalt(2)/Foderränna 

~6 l/min 
(foder 
ränna) Fri tillgång 

21 Tillväxt 37 1 Nippel 4 Liggyta 
~1,6-2,4 
l/min Fri tillgång 

22 Suggor 14 9 Nippel 2 Spalt ~2 l/min Fri tillgång 
22 Tillväxt 470 48 Nippel 1 Spalt 3,75 l/min Fri tillgång 
23 Suggor 46 46 Nippel 2 Spalt ~3,3 l/min Fri tillgång 
23 Tillväxt 350 38 Nippel 1 Spalt ~2 l/min Fri tillgång 

24
Bet + 
dräktighet 65 2 Nippel 3 Liggyta ~2 l/min Fri tillgång 

24 Suggor 34 38 Nippel 2 Spalt ~2 l/min Fri tillgång 
24 Slaktsvin 330 42 Nippel 1 Spalt ~2 l/min Fri tillgång 

25
Bet + 
dräktighet 26 1 Kopp 1 Liggyta ~4,3 l/min Fri tillgång 

25 Suggor 12 12 Nippel 2 
Spalt/Foder 
ränna ~4,3 l/min Fri tillgång 

25 Tillväxt 80 8 Nippel 2 
Spalt/Foder 
ränna ~4,3 l/min Fri tillgång 

26 Sin + Bet 51 2 Kopp 1 Liggyta   Fri tillgång 

26 Suggor 9 9 Nippel 2 
Spalt/Foder 
ränna 

~8,5 l/min 
(foderränna) Fri tillgång 

26 Tillväxt 200 2 Kopp 2 Foderbord   Fri tillgång 
27 Slaktsvin 1000 100 Nippel 1 Spalt ~3 l/min Fri tillgång 
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Bilaga 7. Strötillgång 

Gård Besättning 
Antal 
grisar 

Antal 
boxar 

Typ av 
strö 

Hackad/ 
Lång Ströbädd 

Mängd strö/dygn 
och box 

Hur ofta ges 
strö/dygn 

Hälta 
(boxar) 

Smutsiga 
boxar 

1 Sin & Bet 172 20 Halm Hackad Ja/nej 0-300 
1 + 1 
gång/vecka 

1 
(~0,6 
%) 0 

1 Suggor 90 90 Halm Hackad Nej 0-300 1 0 0 
1 Tillväxt 810 90 Halm   Nej 0-300 1 0 0 

1 Slaktsvin 1476 164 Halm   Nej 0-300 1 0 0 

2 Sin 28 1 Halm Lång Ja >600 
1 
gång/vecka 0 0 

2 Suggor 14 14 Halm Hackad Nej 
0-300 (300-
600) 2 0 0 

2 Tillväxt 100 8 Halm   Nej 0-300 2 0 0 

3 Sin 103 4 Halm Lång Ja >600 
1 
gång/vecka 0 0 

3 Suggor 40 40 Halm Hackad Nej 0-300 
1 (Extra vid 
grisning) 0 0 

3 Tillväxt 400 40 Halm   Nej 0-300 1 0 0 
3 Slaktsvin 480 55 Halm   Nej 0-300 1 0 0 

4 Sin 31 2 Halm Lång Ja >600 
1 
gång/vecka 0 0 

4 Suggor 27 27 Halm Hackad Nej 0-300 1 0 0 
4 Tillväxt 270 30 Halm   Nej 0-300 1 0 0 
4 Slaktsvin 265 31 Halm   Nej 0-300 1 0 0 

5 Slaktsvin 1200 132 Halm   Nej 0-300 1 

15 
(~11,
4 %) 4 (~3 %) 

6 Sin 36 2 Halm Hackad Ja >600 1 gång/5v 0 1 (50 %) 

6 Suggor 144 144 

Halm 
+ 
Spån Hackad Nej 0-300 1 0 0 

6 Slaktsvin 700 80 Halm   Nej 0-300 1 
6 (7,5 
%) 

1 (~1,3 
%) 

7 Slaktsvin 1500 158 Halm   Nej 0-300 1 

2 
(~1,3 
%) 5 (~3 %) 

8 Bet 180 15 Halm Lång Ja >600   0 0 
8 Dräktighet 400 88 Halm Hackad Nej 300-600 1 0 0 
8 Grisning 150 150 Halm Hackad Nej 300-600 1 0 0 
8 Tillväxt 1600 162 Halm   Nej 0-300 1 0 0 

8 Slaktsvin 1983 382 

Halm 
+ 
Spån   Nej 0-300 1 

2 
(~0,5 
%) 

5 (~1,3 
%) 

9 Sin 39 7 Halm Lång Nej >600 1 0 0 
9 Bet 39 4 Halm Lång Nej >600 1 0 0 
9 Suggor 40 40 Halm Lång Nej >600 1 (minst) 0 0 
9 Tillväxt 425 40 Halm   Nej 300-600 1 0 0 
9 Slaktsvin 200 26 Halm   Nej 300-600 1 0 0 

10 Suggor 5 5 Halm Lång 
Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 

10 Tillväxt 29 5 Halm   
Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 
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11 Suggor 5 5 

Halm 
+ 
Spån Lång 

Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 

11 Tillväxt 11 1 Halm   
Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 

12 Slaktsvin 390 54 Halm   Nej 0-300 1 (kväll) 0 1 (~2 %) 
13 Sin + Bet 64 10 Halm Hackad Nej >600 1 0 0 

13 
Suggor 
(BB) 16 16 Halm Hackad Nej >600 1 0 0 

13 
Suggor  
(2-6 v) 15 2 Halm Lång Ja >600 

1 
storbal/veck
a 0 0 

13 Tillväxt 130 2 Halm   Ja >600 1 0 0 

14 Slaktsvin 800 86 Halm   Nej 300-600 1 0 
5 (~7,6 
%) 

15 Suggor 20 20 

Halm 
+ 
Torv Hackad Nej 300-600 2 0 0 

15 Tillväxt 180 20 Halm   
Nej 
(ströbox) >600 1 0 0 

16 
Suggor 
(Sin+Bet) 45 18 Halm 

Hackad
/ 
Lång Nej >600 2 0 0 

16 Tillväxt 168 14 Halm   Nej >600 2 0 0 

16 Slaktsvin 250 30 Halm   Nej >600 2 

1 
(~3,3 
%) 0 

17 Slaktsvin 45 7 Halm   Nej >600 2 0 0 

18 Suggor 45 
18+

2 Halm Hackad 

Ja 
(dräktig)/
Nej >600 2 0 0 

18 Tillväxt 170 18 Halm   Nej >600 2 0 0 
18 Slaktsvin 170 24 Halm   Nej >600 2 0 3 (12,5 %)

19 Tillväxt 140 16 Halm   Nej >600 2 0 0 

20 Suggor 25 25 Halm Hackad Nej >600 1 0 0 

21 Tillväxt 37 1 

Halm 
+ 
Torv   

Nej 
(ströbox) >600 2 0 0 

22 Suggor 14 9 

Halm 
+ 
Spån Lång Nej >600 2 0 0 

23 Suggor 46 46 Halm Hackad Nej >600 1-2 0 0 
23 Tillväxt 470 48 Halm   Nej 300-600 1 0 0 

24 
Bet + 
dräktighet 65 2 Halm Lång Ja >600 1 ggr/vecka 0 0 

24 Suggor 34 38 

Halm 
+ 
Spån Hackad Nej >600 1 0 0 

24 Tillväxt 350 38 

Halm 
+ 
Spån   Nej 300-600 1 0 0 

24 Slaktsvin 330 42 

Halm 
+ 
Spån   Nej 300-600 1 0 

1 (~2,4 
%) 

25 
Bet + 
dräktighet 26  1 Halm Hackad Ja >600   0 0 
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25 Suggor 12 12 Halm Hackad Nej >600 1 0 0 
25 Tillväxt 80 8 Halm   Nej >600 1 0 0 
26 Sin + Bet 51 2 Halm Hackad Ja >600   0 0 
26 Suggor 9 9 Halm Hackad Nej >600 1 0 0 
26 Tillväxt 200 2 Halm   Ja >600 1 ggr/vecka 0 0 

27 Slaktsvin 1000 100 Halm   Nej 
>600 (mindre 
innan slakt) 1 0 6 (6 %) 

 


