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Klövskador hos suggor under sinperioden är ett 
växande bekymmer. Klövskador orsakar lidande för 
djuren och leder ofta till för tidig utslagning efter-
som djurens produktion påverkas negativt. Att hålla 
suggorna lösgående i grupp jämfört med att ha sug-
gorna fixerade ökar problemen.
I denna pilotstudie har klövskador hos gyltor som 
omgrupperats vid tre tillfällen under tillväxten 
jämförts med klövskador hos gyltor som under till-
växten hållits i intakta grupper. Det utförda pilot-
försöket visar tydligt på att en ökad aktivitet hos 
djuren i form av konflikter i samband med omgrup-
peringar, förutom fler bit- och rivskador också ger 
upphov till fler klövskador på djuren. De hittills er-
hållna resultaten är mycket intressanta och visar på 
att konflikter och annat aggressivt beteende, som ses 
bl a i samband med blandningar av djur, kan vara 
en starkt bidragande orsak till en hög förekomst av 
klövskador. Detta har inte dokumenterats tidigare. 
Omgrupperingar av djur kan användas som ”mo-
dell” för att öka belastningen på klövarna. En  
sådan ”modell” bör med framgång kunna användas 
i samband med tester av närmiljödetaljer (golvma-
terial o d) som bedöms kunna ge mindre slitage på 
klövarna och en långsiktigt förbättrad klövhälsa hos 
våra suggor.

Bakgrund
Problem med hälta, klövskador och klö-
vinfektioner hos suggor är mycket vanligt 
förekommande och är också en mycket 
vanlig utgallringsorsak, särskilt hos unga 
djur (Engblom et al. 2008; Jensen et al., 
2010). Flera besättningsundersökningar 
visar på en förekomst av klövskador hos 
60-90% av suggorna (Olsson & Svendsen, 
2002; KilBride et al, 2010; Pluym et al., 
2011). Förutom dålig djurvälfärd och stort 
lidande för djuren orsakar klövproblem 
och hälta också stora ekonomiska förluster 
p g a den ofrivilliga utgallring det ofta leder 
till (Jensen et al., 2010). En sugga som har 
klövskador, har ont och är halt. Hon äter 
inte så mycket som hon bör, tappar i hull 
och har sedan svårt att visa brunst och bli 
dräktig med oönskad utslagning som följd 

(Wolf, 2010). Digivande suggor som har 
dålig klövstatus tycks också klämma ihjäl 
fler av sina smågrisar (Svensk Gris, 2004).

Orsaksförhållanden kring klövsjukdo-
mar hos grisar är komplexa och multifak-
toriella:

1) Genetiska orsaker till en rad klövpro-
blem (små innerklövar, avvikande tåvinkel,  
sammanväxta klövar) är väldokumenterade 
(Vestergård, 2005). 

2) Närmiljödetaljer såsom golvutform-
ningen och mängden strömedel är mycket 
viktig. Fel utformade golvytor (grov och 
dålig betong, stora spaltöppningar och/el-
ler för lite fast golvyta att trampa på, hala 
golv m.m.) kan vara en väsentlig orsak 
till många klövskador (Webb & Nilsson, 
1982; Vestergård, 2005). Samtidig brist på 
tillräckligt med strömedel och/eller dålig 
hygien ökar problemen (Jørgensen, 2002; 
Ehlorsson et al., 2002; Olsson & Svend-

sen, 2002; Olsson & Svendsen, 2004). 
Dålig hygien med fuktiga gödselytor och 
mycket ammoniak har visats att disponera 
för klövproblem genom att göra klövar-
na mjuka och mer mottagliga för skador 
och inträngande av bakteriella infektioner 
(Vestergård, 2005). 

3) Nutritionella förhållanden som brist 
på biotin (vitamin B7) och möjligen också 
för låg tillförsel av kalcium (Ca), fosfor (P), 
zink (Zn), magnesium (Mg) och av andra 
mineraler anses också medverka till en 
hög prevalens av klövlidande (Vestergård, 
2005). 

Klövproblemen är huvudsakligen 
relaterade till skador under grisens 
klöv (figur 1) (Olsson & Svendsen, 
2002; Enokida et al, 2011). 

Klövskador uppkommer redan hos unga 
djur (gyltor) och förekomsten tycks öka 
under dräktigheten (Olsson & Svendsen 
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Figur 1. Relativt oskadad gyltklöv respektive gyltklöv med hälskada. (Foto Anne-Charlotte Olsson)
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2002;. Anil et al., 2007) och med djurets 
ålder (Olsson & Svendsen, 2002.).

Ökningen under dräktigheten kan  
förklaras av att djuret ökar i vikt och  
kunskap om viktfördelningen på klövarna 
kan ge en bättre förståelse. Den mjukare 
klövhälen uppbär en stor del av djurets  
totala kroppsvikt och det har föreslagits 
att det större antalet klövskador på ytter-
klöv jämfört med innerklöv beror på att en 
större del av kroppsvikten är fördelad på 
ytterklöven (Anil et al., 2007). 

Problem med klövskador rapporteras 
vara vanligare i grupphållningssystem än 
vid individuell inhysning i fixeringsbås 
(Svendsen et al., 1990; Anil et al., 2007; 
Pluym et al., 2011). Djurens egen aktivi-
tet i samverkan med den omgivande mil-
jön såsom utfodringssystem, inhysnings-
system, golvtyp (fast golv eller spaltgolv), 
strömängd, djurflöde (stabila eller dyna-
miska djurgrupper) m m är faktorer som 
bedöms påverka klövskadeförekomsten 
(Olsson & Svendsen, 2002; Anil et al., 
2007). 

I en tidigare, av LBT utförd screening 
av klövskadeförekomsten hos suggor i tre 
olika besättningar, konstaterades en högre 
prevalens av klövskador i två besättningar 
med ett mer intensivt inhysningssystem 
(2,5 m2 per sugga, begränsad mängd halm 
i boxarna och betongspalt på gödselytan) 
jämfört med i en besättning med ett mer 
extensivt inhysningssystem (4,0 m2 per 
sugga, större mängd halm i boxarna och 
fast golv även på gödselytan). I LBT’s  
studie kategoriserades de registrerade klöv-
skadorna i 6 olika skadegrupper: 1) hälska-
dor, 2) överväxningar av hälen, 3) skador 
på övergången mellan häl och tå, 4) skador 

i vita linjen, 5) klövväggsskador (sprickor), 
och 6) tåskador. Dessa skadegrupper har 
även beskrivits av andra forskare (Gjein, 
1994; Anil et al., 2007) och det erhållna 
resultatet bekräftas också av andra studier 
(Gjein, 1994; Ehlorsson et., 2002).

Vår tolkning av att klövskadorna tycks 
vara fler i intensiva inhysningssystem är 
att konkurrensen mellan lösgående djur är 
större då ytorna är små och strömängden 
begränsad. Detta leder till fler konflikter 
mellan djuren och större belastningar 
på klövarna med klövskador som följd  
(Olsson & Svendsen, 2002).

Eftersom grupphållning av sinsuggor 
varit obligatoriskt i Sverige sedan slutet 
av 1980-talet finns redan en förhållande-
vis stor kompetens kring hur man hål-
ler sinsuggor i grupp på bästa sätt i vårt 
land. Inom övriga EU blir grupphållning 
av sinsuggor dock obligatoriskt först år 
2013. Generellt kan klövskadeproblemen 
hos sinsuggor därför förväntas bli ett ännu 
större bekymmer i framtiden. Därför finns 
ett stort behov av mer kunskap kring den-
na problematik (Anil et al., 2007; Pluym et 
al., 2011).

Golv i dagens grisboxar utgörs huvud-
sakligen av betong. I många studier konstat- 
eras dock att betonggolven egentligen är 
för hårda och har en för stor avrivande  
effekt för att vara optimala för grisars  
klövar och ben. En möjlig åtgärd för att 
förbättra golvet, istället för att behöva  
använda stora mängder halm, skulle t ex 
kunna vara att göra golvet mjukare och 
mindre slitande m h a gummimattor. En 
golvyta av gummi har många av de fysika-
liska kvaliteter som är viktiga för främjande 
av en god klövhälsa: de är mjuka, halkfria, 

jämna, utan skarpa kanter och lätta att 
rengöra. Golvytor med gummibeläggning 
blir mer och mer populära i mjölkkostall 
och har visat positiva resultat också i stall 
för intensiv nötköttproduktion med färre 
klövskador och bättre rörelser (Telezhenko 
& Bergsten, 2005; Vanegas et al., 2006;  
Telezhenko, 2007; Ventorp et al., 2008). 

För att på ett effektivt sätt kunna utvär-
dera effekten av olika ”närmiljöinsatser” 
på frekvensen av klövskador (såsom t ex  
användning av gummimattor), finns ett  
behov av en säker ”modell” för hur klöv-
skador uppkommer och utvecklas. En  
sådan ”modell” har testats i det här presen-
terade pilotförsöket.

MATERIAL OCH METODER
Försöksuppställning
Pilotprojektet har genomförts på LBT’s 
bygglaboratorium i Odarslöv, där LBT 
har en sluten besättning med 50 suggor i  
integrerad produktion. I besättningen 
märks alla grisar (även slaktgrisar) vid  
födelsen med ett individuellt nummer,  
som följer grisen under hela livet.

Totalt har 36 gyltor använts i det aktu-
ella pilotförsöket. Samtliga gyltor i försö-
ket inhystes, hanterades och behandlades 
på samma sätt under uppväxten. Vid 4  
månades ålder fördelades gyltorna i min-
dre slaktgrisboxar med plats för 3 gyltor 
per box, d v s i totalt 12 boxar. Hälften 
av gyltorna (18 st i 6 boxar) tilldelades  
behandlingen ”inga omgrupperingar” 
medan den andra hälften av djuren hante-
rades enligt behandlingen ”upprepade om-
grupperingar”. De senare djuren omgrup-
perades med varandra första gången vid ca 8 
månader ålder enligt det system som fram-
går av ”Gruppering 1” i tabell 1. En vecka 
efter blandningen flyttades de 18 gyltorna 
tillbaks till sina ”ursprungsboxar”. Vid ca 9 
månaders ålder utsattes samma gyltor för 
en andra omgruppering. Dock blandades 
djuren då enligt ”Gruppering 2” i tabell 1. 
Efter ytterligare en vecka flyttades gyltorna 
åter tillbaks till sina ”ursprungsboxar”.  
En tredje omgruppering (enligt ”Gruppe-
ring 3” i tabell 1) utfördes då gyltorna var 
ca 10 månader gamla. Efter ytterligare en 
vecka gjordes en tredje tillbakaflyttning till 
ursprungsboxarna. 

Tabell 1. Utförda grupperingar och omgrupperingar inom behandlingen “upprepade omgrup-
peringar”. Gyltor inom tre boxar har flyttats runt med varandra. A1, B1,och C1 etc. anger 
individuella gyltor i de olika boxarna.      
 Box A Box B Box C 

Ursprungliga grupper A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 

Gruppering nr. 1 (8 månader) A1, B1, C1 A2, B2, C2 A3, B3, C3 

Tillbakaflyttning A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 

Gruppering nr. 2 (9 månader) A1, B2, C3 A2, B3, C1 A3, B1, C2 

Tillbakaflyttning A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 

Gruppering nr. 3 (10 månader) A1 B3 C2 A2 B1 C3 A3 B2 C1 

Tillbakaflyttning A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 
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Kroppsskaderegistrering 
efter gruppering
Efter den sista tillbakagrupperingen (tabell 
1) registrerades förekomsten av kropps-
skador på samtliga gyltor (även de icke 
grupperade). Kroppsskadorna bedömdes 
enligt ett särskilt protokoll (Svendsen et al., 
1990). Förekomsten av bit- och rivskador 
på fyra positioner (huvud, kropp, ben och 
vulva) registrerades på varje gylta enligt en 
skala från 0-3 (0= ingen skada, 3= allvarlig
skada). Från skaderegistreringarna beräk-
nades sedan en medelskadepoäng per djur  
(skadesumman/4) och därefter en med-
elskadepoäng per djur och box.

Klövskaderegistreringar vid slakt
Strax efter den tredje och sista tillbaka-
grupperingen samt efter att registreringen 
av kroppsskadorna utförts skickades samt-
liga 36 försöksgyltor till slakt vid ett och 
samma tillfälle. På slakteriet skars höger 
bakben av från samtliga gyltor för studier av 
klövskador. Ingreppet utfördes direkt efter 
att gyltorna slaktats (före skållning). Däref-
ter utfördes okulära klövskadebedömningar 
av veterinär på de insamlade klövarna på 
laboratorium. Vid studierna användes ett 
detaljerat protokoll som använts i tidigare 
klövstudier (Olsson & Svendsen, 2002).  
Totalt bedömdes förekomst av sex olika  
typer av skador (hälskada, överväxt häl,  
skada i övergången häl/tå, skada i vita linjen, 
klövspricka respektive tåskada) och deras 
allvar (skadepoäng 0-3). För varje skadetyp 
registrerades förekomst på både inner- res-
pektive ytterklöv, d v s för varje skadetyp 
kunde maximalt registreras en skadesum-
ma på 6 poäng. Bedömningarna utfördes 
som blindtest. Den enda kända parameter  
observatören kunde identifiera vid  
bedömningen var djurets id-nummer. Först 
efter att klövskaderegistreringarna var ut-
förda ”parades” id-numret ihop med djurets 
behandling. Metoden att utföra klövskade-
studier på detta sätt ger helt andra möjlig-
heter till detaljerade och noggranna resultat 
jämfört med studier på levande djur i fält.

Resultat
Resultatet av klövskaderegistreringarna 
framgår av tabell 2 och figur 2. För alla 
typer av klövskador registrerades en högre 
förekomst bland de gyltor som grupperats 

jämfört med bland de gyltor som hållits i 
intakta grupper. För skadetyperna hälska-
da, överväxt häl och skador i vita linjen var 
skillnaderna mellan de två behandlingarna 
signifikanta. Totalt registrerades en klöv-
skadesumma som var mer än dubbelt så 
hög hos de grupperade gyltorna som jäm-
fört med hos de icke grupperade (tabell 2).

Det utförda pilotförsöket visar tydligt 
på att en ökad aktivitet hos djuren i form 
av konflikter i samband med omgrup-
peringar, förutom fler bit- och rivskador 
också ger upphov till fler klövskador på 
djuren. De hittills erhållna resultaten är 

mycket intressanta och visar på att kon- 
flikter och annat aggressivt beteende, som 
ses bl a i samband med blandningar av djur, 
kan vara en starkt bidragande orsak till 
en hög förekomst av klövskador (figur 2). 
Detta har inte dokumenterats tidigare. Ef-
tersom pilotstudien endast utförts under 
en uppfödningsomgång planeras en upp-
repning för att ytterligare förstärka för-
söksuppställningen. Modellen med att 
omgruppera djur för att provocera fram 
ett större slitage på klövarna, bedöms dock 
med framgång kunna användas vid tester 
av närmiljödetaljer för en bättre klövhälsa.

Figur 2. Resultat av utförda klövskaderegistreringar i diagramform. Skadesumma per box och djur.

 
Inga 

omgrupperingar 
(intakta grupper) 

Upprepade 
omgrupperingar p-värde Sign 

Antal boxar 6 6   

Antal gyltor 18 18   

     

Kroppsskador, 
medelskadepoäng  
per box och djur 

0,51 1,76 0,0004 *** 

     

Klövskador, skadesumma  
per box och djur     

- hälskada 0,43 1,67 0,0024 ** 

- överväxt häl 0,21 0,92 0,029 * 

- övergång häl/tå 0,48 0,71 0,59 e s 

- vita linjen 0,56 1,40 0,015 * 

- tåskada 0,08 0,35 0,25 e s 

- klövspricka 0,57 0,86 0,24 e s 

- totalt 2,33 5,90 0,0014 ** 
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Tabell 2. Resultat av utförda kropps- och klövskaderegistreringar.
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