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FÖRORD 

suggors hälsa påverkar deras produktion och hållharhet och är viktig för djurens väl fiird 
och för ekonomin inom srni1grisproduktionen. I vissa system för lösg<"1ende suggor iir 
grupperingsproblem och konkurrens vid utfodringen betydande, vil ke t kan påverka 
produktion, htdlbarhet och djurhälsa negativt. 

I denna rapport redovisas studier vars syfte har varit att studera vil ka effekter 
konkurrens vid utfodringen har på suggors hälsa, hållharhet och produk tion. Studierna har 
genomförts dels genom individuell uppfölj ning av ett antal djur i en stor suggbesätt ning, 
dels genom jämförande studier av två olika inhysningssystem pli JBT's försöksgihd i 
Odarslöv. 

Projektet har utförts och sl utredo visats av medlemmar i avdelningens grupp !'ör 
svinfors kning och med finansiellt stöd från Stiftclsen s ydsvensk Jordbruksforskning. 

Vi ber att ft1 tacka alla som medverkat till projektets finansiering och genomförande. 
Ett särskilt tack rik tas till personalen i den sugg besättnin g där en del av studierna 
genomfördes. 

Alnarp i november 1997 

Krister Siillvik 
A vd.chef, professor 
Avd. fiir djurmiljö och byggnadsfunktion 
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SAMMANFATTNING 

I Sverige arbetar vi numera enbart med lösdriftssystem till si nsuggor. Fixering av suggor 
under längre tidsperioder är förbjudet sedan J januari J 994. Förbudet mol fixering infördes 
huvudsakligen av djurskyddsmässiga sbil; det fanns en allmän strävan mot att ~uggorna 
skulle få stiirre riire lscfrihct. bätlre möjligheter att kunna h:"tlla sig rena, och stiirrc 
möjligheter all utöva ett naturligt beteende. Alla viill'iirdsproblcm iir do<.:k in te lösta !'ör att 
suggorna numera är lösgående. Bl a förekommer i vissa systern en betydande konkurrens 
mellan suggorna vid utfodring. 

Syftet med ~tudierna som presenteras i denna rapport har varit att studera effekterna av 
konkurrens vid utfodringen på suggors hälsa, hällharhet och produktion. s tudierna har dels 
genomförts genom individuell uppföljn ing av ett antal djur i en stor suggbcsiittn ing 
(suggpool) med tviirtr[tgsbox o<.: h blötutfodring {studie 1), dels genom jämförande studier 
av två olika ~insuggsystem med olika belastning vad avser konkurrens vid utfodring (studie 
2). En bättre l'iirs täel se av sambanden är viktig för att få en effektiv produktion med en god 
hållbarhet och ett gott viiibefinnande hos djuren. 

studie l utfördes i en suggpool med <.:a 1200 suggor (lantras x yorkshire) i produktion. 
Utformningen av suggpoolens tvärtritgsboxar framg[tr av figur l. l vatj e sådan box rymdes 
ca J 2 suggor och suggorna utfodrades med blötfoder utan individuella trågavskiljare. 

Totalt utvaldes J '67 suggor som försöksdjur. Försöksdjuren studerades var 3:e vecka 
under si nperioden. Vid varje studietill fiillc studerades dj uren individuellt och bedömdes 
med avseende pt1 hull. förekomst av bit- och rivskador, bölder. rörc lscstiirningar m m. Var 
3:e vecka utfördes ocksf1 en manuell bedömning av dc l!nskilda suggornas rangordning vrd 
utfodringen. Vidare studerades suggornas viktsutveckling under driiktigheten. Detta 
utfiirdes ge nom mätning av suggornas bröstomfiing. Samtl iga sjukdomsbehandlingar under 
si nperioden. som dc aktuella t'iirsiiksuggorna utsattes för, samt deras prod uktionsdata i form 
av avvänj ningsdat um . bctiickn ingsdatum. omliip och eventue ll utgallringsdatum och 
utgallrrngsorsak registrerades noggrannl. Uppgifter om antal fiillda och levande J'iidda 
grisar inhiimtades från satellitbesättningarna fiir dc f'örsilkssuggor som grisade. 

Studie 2 utfördes i JBT's försöksanläggning p[t Odarslövs gård , där det fr nn!> en 
integrerad besättning med ca 50 suggor (lan tras x yorkshi re) i produ ktion. Dc tv[t 
inhysningssystem som jämfördes var: 

a) Elektronisk utfodring (ESF) 
b) Kall lösdrift (KS) 

I ESF-systcmel höll s suggorna liisgående i en isolerad byggnad i grupper om J X-24 
djur och utfodrades med datorutfotlring i ett ut fodringsbås med mekan iskt stängbara front
och bakgrindar (Alfa-Laval). Utfotlringssystemet priiglades av köbildning och konkurrl!ns 
kring utfodringsa utomatcn. Ytan per d jur (ex klusive iitpl ats) var ca 2.4 m;. 
Boxutformningen framgår av fig ur 2. 

l KS-systemet höll s suggorna lösgående i en ka ll lösdrift i grupper om l X-24 tlju r. 
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Djuren utfodrades manuellt två gånger per dag i ätbås, i vilka djuren stängdes in i samband 
med utfodringen. Utfodringssystemet innebar att alla suggor i gruppen utfodrades samtidigt 
och att ingen sugga kunde angripa någon annan under utfodri ngen. Ytan per sugga 
(ex klusive ätplats) var ca 3,0 m2

. Förutom ätbftscn hade suggorna tillgång ti ll en bred 
skrapad gödselyta och tre övertäckta ligghyddor, som var rikligt försedda med långhalm 
(figur 3). 

För vatjc sugga i försöket registrerades suggans sjukdomar och behandlingar under 
sin- och diperiod och avkommans sjukdomar och behandlingar från födelse ti ll avvänjning. 
Vidare registrerades produktionsdata såsom bctäc kningsdatum , antal födda och anta l 
levande födda grisar, grisarnas vitalitet vid födelsen, avvänjningsdatum alternati\'l 
utgall ringsdatum och utgall ringsorsak. Samtliga döda smt1grisar; hf1de dödfi idtla och 
levande födda grisar, som diill under di perioden , obducerades. 

Under vatje dräktighet studeratles suggorna (ej gyltorna) inu ividuellt och bediimdes 
med avseende pit hull . förekomst av hit- och ri vskador, bölder. rörelsesliirningar m m. 

Försökssuggornas öden i studie l framgår av ta hell l . Ca l YA av ~uggorna utgall rade-, 
före grisning. Detta rörde sig i hög grad om en "extra" och "ofrivillig" utgal lring som 
framföra ll t orsakades av reprodukt ionsproblem (tabell 2). Mer frivi lliga utga llringar p g a 
dålig produktion o d haJe redan utfiirts i satellitbesiittni ngarna. Ytterligare knappt 10111 av 
suggorna fick flyttas från tvärtrågsboxarna ti ll sjukboxar då de p g a sj ukdom inte klarade 
miljön i dc f'örstnlimnda. I medeltal sjukdomsbehandlatles var tredje ti ll fj[irde försökssugga 
(0,27 behandlingar per sugga) under dräktigheten (figur 4 ). Flest behandlingar ull'i lrdc~ pi i 
de suggor som senare kom att utgallras. En stor andel av dessa behand lingar utfördes p g a 
hen- och klöv lidande, vilket visar p{l ett intressan t sam band mellan reproduktions- och hen
/kliivproblem. Ben- och klövproblem var också den huvudsakliga förk laringe n t il l att 
suggor fl yttades frl'm gruppboxarna till sjukboxar. Detta framgl'tr av all behandlingarna pi1 
dessa suggor cnuast gjordes r g a denna orsak (fi gur 4). 

P:"1 de suggor som vistaLles i gruppboxar. utan att bl i utsalla för omtlyltnmgar p g a 
om liip, sjuk lighet och dylik t. ut fördes fullständi ga dominansbedömningar vid ut fodringen. 
Vid sammanställ ning av skadcregistreringar, hullmätningar o<.: h produktionsregistreringar i 
förhållande til l denna dominansbedömning erhöl ls in tressanta skillnader mellan hög -. 
medel- och lågrankade suggor (tabell 3). I31 a hade l:"1gran kadc suggor signi fik an t lkr 
tomdagar och en lägre hullökning iin hög- respektive medelrankade suggor. Lågran"atlc 
suggor hade också signifikant tle r skador vid studie 2-5 samt total t (tabe ll 3. figur 'i) . l 
studie l hade samtliga kategorier av suggor förhå llandevis miinga skador men i fiilja nue 
stud ier hade m{mga av skadorna på de hög- och mede lrankade suggorna Ukts av (!"i g ur 5 ). 
Skador i fonn av vulvahitningar, bölder och röre lsestörningar tenderade att vara fler blanu 
de lågrankade dj uren (tabell 3). Däremot producerade de hög- och lågrankade suggorna lika 
många levande födda grisar medan de medelrankade suggorna i detta fall avvek genom en 
signifikantlägre produktion (tabell 3). 

Produkt ionsresultat m m hos gy lt- respektive suggkullar i studie 2 redovisas i tabe ll 4 
och tabell 5. Då enbart gyltorna beaktades gick det inte att påvisa några signifikanta 
skillnader mellan dc båda inhysningssystemen (tabell4). Det fanns dock en viss tendens til l 
fl er spädgri sdiam!cr bland KS-gyltornas avkomma. Däremot visade det sig att suggorna i 
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KS-systemet i medeltal producerade en levande född gris mer per ku ll iin suggorna i ESF
systemet. Denna sk illnad var s ignifikant d{t endast si nsystem fanns med i den statistis ka 
modellen (Modell 1). Togs även kullnummer meJ i modellen (Modell Il ) försvann dock 
signi fi kansen för sinsystem. Della berodoc p[t all ftldersfördcl ningcn hos de ku llar som 
producerats i dc brtda sinsystemen inte var densamma efter 3 i\rs jiimfiiranue studier (figur 
6). P g a en siimrc hållbarhet hos suggorna i ESF-systemet var antalet kullar med 
kullnummer 3 och upp:'tt färre. Den sämre hållbarheten orsakades av fler reproduktions- och 
benproblem h land suggorna i ESF-systemet (tabell 7 ). 

Som fiirviintat registrerades signifikant tlcr skador pft suggorna i ESF-systemctjiimfiH·t 
med suggorna i KS-systernet. Diiremot reg i s t rerade~ inga sign ifikanta ~k i ll nadcr tncll an 
systemen vad betriiffar registrerade sjukdomar och sjukdomsbdtandlingar varken ho~ gyltor 
e ller suggor (tabell 6). 

Det kan konstateras att inhysning av icke Jakterande suggor i systern med ~tor 

konkurrens vid ut fodringen inte enbart r.\r negativ<~ konsekvenser för djurens viii riird utan 
iiven resultcr<tr i L:ll fiirsiimrad produktion. PMrestni ngarna tycks primiirt ge effe kter pit 
reproduktionen: an tale t problem med utebliven brunst. mnliip o<:h Ji\liga driiktighetsrcsultat 
iikar. Även benproble men iikar och det fi nn s cll tydligt samband mellan ben- oc h 
reproduktionsprohlcm. Däremot iir det i fiirsta sket.let svårare all pi'tvisa några di rekta 
effekter på antalet födda och levande födua grisar. sekundärt leder dock reproduktions- o<:h 
henprobiL:mcn iiven ti ll en fiirsiim rau produktion av antalet grisar. Det ökade utgallrings
och rekryteringsbehovet medfiir s[t s1m\ningom att antalet unga djur. med en förhftllandcvis 
lägre produkt i on. bl i r fl er i hcsiiltn ingcn. 

Sammanfattn in gsv is fastsl äs att det in te riicker med att enh art tilta p il 
byggnadskostnaderna dtt man ska göra en produktionsekonomisk utvärdering av olika 
inhysn ingssystem till icke Jakterande suggor. Sys temens inverkan pft suggorna. deras 
välbefinnande och produktion miiste också värderas. I inhysningsystem som tillgodoser 
djurens indi viduella hehov vid utfodring, och som inte innebär konkurrens i form a" 
s tändiga konfl ikter och aggressioner mellan djuJTn, fi nns det med en god skötsel mycket 
goda förutsiittningar för att våra moderdjur ska producera bra och hi'tlla liingc. 
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SUMMAR Y 

At present in Sweden. on/y loose tumsing systems .f(Jr IWI!-lactating so1vs are in use. The 
hmtsing of SOII'.\' in confinemen t, or jixation of an y type, for longer periods of time has /Je en 
prohihiled since January l . /994. This prolzihition has bee11 enacted primarily due to 
animal 1ve[fc<re reasons ; there ll'as a consensus that the production sows should be 
pmvided 1ritlz g reater j i·eedom of' movement and better possibilities for keeping tlzentse!l·cs 
clean, and to express IWlllml beltal'iour patterns. However, not all welfare problems nwy 
be solved just because t/te animals are lwused loose in groups. Among other things. cenuin 
tumsing s\·stems lead to a considerahle amount <J{ competition hetween tlze smn at./('eding 
time s. 

Th e aim of tlze studies presenred in this report was to investigate the c:ffc'ct of 

competition at f eeding 011 sow !tea/th, longevity and pmduction. The studies ha1·e been 
carried out part/y via individually .following a number <~f animals lwused in a [arge so11· 
hen! (so w pool) where a !tou.1·ing system havin.~ Iong narrow pens with liquid f eeding 
( Study l ) was u sed. wtd parr/y by comparative studies {~f' t\1 ' 11 different housing srs/e/1/s 
lutving dijfe rellf levels of stress wi!h respa·t to emilpetition at fe eding ( Study 2 ). A betler 
ttndastaruling <~l the n.:lalionship he!ll'een stress at fe eding and !h e we~f'are of !h e cmimals 
is importw11 in order to obtain an ejfective production with go(}{/ lon}?evity and well-bei11g 
/(l r the sows. 

Study l was carried out in a StJII' pool having about 1200 smvs (Lmulrace x Yorkshirc' ) 
in production. The design o{ lite pens used in !his herd is s/tolV/l in Figure l . Each pen 
contained a ho ut J 2 sows and a liquid feeding syslem was used, withotit individual trouglz 
dividers. 

A total of 187 sows we re ehosen random/y as test animals wul we re studied eve1y third 
week (Trial) during the geslation period. At eac:h Trial, eaclt animal was evaluated with 
respect to cmulition and the occ1trrence of biles and scratches, abscesses, loconwrion 
dislurbances. etc. /t' s rank order was determined by observation at f e e ding and increase in 
weight during gestalicm evaluated hy measuring its girtlz. All medical lreatments during 
geslation and the productim1 dala, that is, wewzing date, dal e (~f service, re tum to serl'ice 
and also evenitUti culling date and reason was registered. /njärmation abollf the nwuher <~f 
piglets horn and mtmber of livehorn pi g s was obtained from the sate/lite herds where t hese 
animals we re sent to farrmv, as part of the SOII' pool system. 

Study 2 1vas carriedoltfin the JBT's research herdat Odarslöv Farm, where there is 
an integrated herd with ahout 50 sows (Landmce x Yorkshire) in production. The two 
housing systems which were compared were 

a) Electronic so w feedinx ( ESF), and 

b) Loose housing in wzuninsulated building ( KS). 

In the ESF syste111, the sows were loose lumsed in gro11ps of 18-24 in Wl inst.tlmed 
building, and an electronic so w feeding system was used with a feeding station ha ving a 
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mechanical locking system 011 t !z e .fi·ont and the hack gates, respectil'<•ly (Alfa La\'(/1 ). The 
feedin}? system was characterizcd hy queue formation mul compctition around the j (•eding 
station. The uvailahle area pa animal. exclusive ~~r the eati11g area, II'OS about 2.4 111 ~ . Th e 
p en design is s!WH'Il in Figttre 2. 

In the KS system, the SOII'S \l'<'re loose hou.1·ed in }?I'OIIf!S of l H-24 animals i11 till 
unimulaled building. The animals H'ere fed twil'l' a day in indil'idua/j(>eding stalls. \\'hen· 
they ll'ere lm·kcd i11 durin}? the eati11g pniod. All the animals II 'CU' .ft•d at the .\WIH' tinli', ond 
no animal could attack mwtlwr thrring ft'eding. The area p er so\1', exclusi\·e ~~~the eotrng 
orea, u·as ahout 3.0 n/ Besides 1he eating area. ihe so\I'S hud access 10 a !arge .H'I'llf!Cd 

dun g area and three c overed !ring h w s, u·lzich II'C'I'e hetide d using Iong s/ratt· ( Fig11re 3 ). 

For cach smr in bot h of the housinx systems. the j(Jl/owing IWIS not ed: di.1·ca.1·c m ul 
t reatments duri11g the gestation, .fctrrowing mul lactation periods and their ojfl'pring 's 
disease and t reatments ji'OIII hirth to ll'eaHing. In addition. pmduction data with respcct to 
date of service. number of' pix s ho m and nwnher !i1·ebom. piglet 1·itality at birlir .fill· ('{(Ch 
pig. weaninx dme and culling date and reaso/l trt•rc· registered All the dewi piglet.1. /Jotlr 
tlwse bom de{({/ and livebom pigs ll'lrich di ed during the lacwtion period we re post mortern 
examined. 

For eaclt {Jrexnwlcy, the so11·s were studied irulividually ll'ilh respect to condilion. 
ocCIIITencc of'biles and scmtchcs, {(/Jsccsses, locomotion problems. etc. 

The fat e (d the test smvs in Study J is slwwn in Table J. t\lww f7 !'/r of the so11·s were 
culled bcfcJn' .fccrrowing. to 11 great degree dlU' to "extra· and "involuntary .. rulling 
prinwrilv bccause t!l reproductian problems (Ta hit• 2 ). Additional voluntary culling du e to 
poor pmduction. etc., /w d be• en carried out in t/te .Htlellite ltel'lls. A jirrt!U'r ca. l 0'/c o l t/te 
SOll'.l' !t ad to h e moved from t/te !r mg narrow pens to isolation pens since riter H 'l' l' l ' wtahlc 
to to/erlltc the l'I1Vironment in the group pens. primorily due w illncss. On avemge. c'l'e rr 

third to fourtir te.\'t smt· (0.27 t reatments per .1'011 ) in the so11· poollwd to be tremed during 
the gestathm period ( Figure 4). J\!! ost tremme11ts n·ere perj(nmed on tlw.H' son·s 11-lrich 11·c·rc· 

later culled. A lar~-:e proportion of t/rese treallll<'llls trcrc made because o{ leg and clm1· 
problems, wirich revea/ed Wl i11teresting rclationshitJ betwee11 rcpmduction mul locomolor 
prohlem.1·. Leg wul cla\1' prohlents 1rere a/so the main reason f(Jr nwl'ing the .10 11'.\ /mm 
g roup pens to isolation pens. /t \l'tts ohserved thm this H'tts the on/r reason these tlllllllaf., 
\t·ere trea t ed ( Figure 4). 

The animals in the grout' Jl<'ll .\' 11·hich were not regroupcd duc to return to st'ITice. 
diseasc, etc., II'C'I'l' ewt!uated 11·ith n · spe et to rank at f(•eding. W hen t !te observations ol t !te• 
injury studies. el'aluation (~r conditiotl, and producrion resulrs we re wwlvsed, interesting 
d~ffere/lccs ll'ere frmnd to ex ist hl'!ween the high. middle wullml' r(mked so H '.\' (Table 3 ). 
Anwng other things. the low mnked animals ltad signijicantly mor<' empty days m ul 11 

poorer conditim r tlum the !tigit or middle ranked .HIII'S, respectively. Lm1· nmked o11imals 
also luul significwlfly nwre injuries in Trials 2-5. and i11 total (Table 3, Fixttre 5). In Trial 
l, allthe mnk uttegories ofsows /wd re/ativef.r l/Ulf/Y injuries (just ajia grouping). hw in 
the subsequent trials it \\'(t.\' obsen'('{J that mml.\' 11{ the injurie.\· on t/te high wul middle 
rw1ked animals flad healed ( Fig ure 5). Thcre teru/ed to be more injuries such as \'/(Ivo 
bites, abscesses and locomotion problem.\· on tht• lo\1' mnked meinw/s (Tahle 3 ). On the 
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other hand, the hi~h and the low ranked sows produced the same number of livebom pigs. 
whereas the middle ranked animals deviated du e to a signijicamly lower production (Table 
3). 

The production results, etc., for the gift and SOII' filters, respectively, in Study 2 are 
slwwn in Tables 4 and 5. No signUicant dijferences between housing systems could be 
shown for rh e gilt litters (Tuhle 4 ). Howeve r, tltere was a rendency for mo re neon(ttaf 
diarrhoea WIWil~ the litters (~l the KS gifts. On t/u: other hand. sows in the KS system on 
average produced one morr lil'ehorn pix per litter thwl did the ESF system. This difti•rence 
was sign.ificant wlzen only gc•station lwusing system was included in the statistical mode! 
(Mode / 1). Howeve r, il .\'011' ag e or litter number was a/so inc!uded, this sign(fimncc' 
disappeared. This was du e the fäet t hat the smr ag e distribution of the litters produced in 
the two systems was not the same after three ye{/r.\' comparative studies ( Figure 6). Among 
other things. the poorer longevi1y of the ESF .wws rentfred in f ewer litters with a .HJH' 

hm• i ng a litter numher of 3 or highcr. The poorer hmgevity of t hese .\'011'.\' 1ras du c' To The 
~re(lfer numba o(reproduction and leg problems tl/llollg the ESF sows (Table 7). 

As was expected, significantly more injuries ll'ere registaed for the sows i11 the ESF 
svsTem i11 comparison to those in the KS system. On the other hand, 110 .~ignificant 

dijferences benreen systems could be .f(mml 1rith respect to diseuse mul treatme11ts either 
fo r gifts or smvs (Table 6). 

/t can be statedthai the housing of non-/actating smvs in .\Tstei/IS with a great amo1111t 
of competition ar .fe• ed in~ not on ly has 11e~ative consequences f( l/· animal we/fan' hut a/so 
result.~ in poorer production. The stress pri11wrily appears to ajfect reproductwn: the 
number of problems withfailure to come into oestrus. return.1· to service and poor littas i.1· 
increased. Even the nwnber ol leg problems appear w i11crease and there is a e/ear 
relationship between leg and rcproductimz prohlem.1·. Hmt·ever, it i.1· difticult at the Jm'Sl'l lf 

time to prove any direct ejfect on the n11111ber li{/)()m and lil'fd}(}m pigll'l.\'. 'f'lzi.1 nppmr.1 to 
be a .1·econdary e.ffect of the reproduction all(//cg dijjiculties. Th e i nerease in the culling 
and thereby recruitment rates eventually /e{l(/ To the situation where the proporTion of' 
yowzg animals. with a relative/y lmrer production, i111'1'case in the herd. 

In SIIIIIIIIWY il IVCI.\' concluded that it is 1101 sufjicielll 10 o11ly consider buildi11g cosTs 
wlze11 11wki11g w1 l' l'tlluatioll ol productio11 ji11· diftereiiT lwusi11g .1-rstems for IWII -Iuctatillg 
sO\I'S. The l~ffc•ct of the systems on the sows, their ll'c!l-being a11d pmductio11 in these 
systems m ust a/so be esta/Jiished. In housiiiK systems ll'hiclz meet the individuol 
requiremmts atfeeding of the animals, which do 1101 create conditions jbr competition in 
the j(nm of CO//S((I/1( COiljlict and axgressive incidents !Jetwee/1 the animals, !here is, iii 

combination with good husbandry routines, ve1y goOll possibilities for ou r nzother animals 
to have a f?ood production wullongevit.v. 
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1 INLEDNING 

Enligt djurskyddsförordningen mästc svenska sinsuggor inhysas i n[lgon form av liisdri ft. 
Grupphållningssystem till suggor 1nncbär dock inte att alla v~iiUirdsproblern är iivcrvunna. 
Det finns ett antal olika lösdriftssystem att v~ilja mellan t ex djupströsystem med 
ind iv iduella innestängningsb<"ts, liisdriftssystem med datorutfodring och syslem med 
långsamutfodring. En stor del av belastningarna de grupphållna dräktiga suggor utsätts fi ir 
beror på de sociala relationer och den konkurrens som finns mellan suggorna i grupperna. 
Svins sociala beteende innebär rangordning mellan individer som heroende pi1 
inhysningssystemets utformning medför en större eller mindre konkurrens mellan djuren. 

Vid Institutionen fiir jordbrukets biosystern och teknologi (JBT), avdelningen f<ir 
djurmiljö och byggnadsfunktion, har del under milnga år arbetats med jämförelser och 
ulv~irdering av olika grupphflllningssystem til l dräktiga suggor. De belastningar djuren 
utsätts fiir har delals upp på olika s~ill beroende pf1 orsakerna. Siirskill intresse har ~ignats ilt 
grupperingsproblem och konkurrens vid utfodringen. 

Med grupperingsproblem avses de belastningar suggorna utsätts fiir dii dc blandas med 
andra suggor och med hjälp av slagsmtd, aggressi oner och hot dil gör upp om en inbiirdes 
rangordning. Grupperingsproblem är ett generellt bekymmer i alla grupphf1llningssystem 
eftersom suggorna i alla sådana system mi'lste blandas vid n[lgot tillfiille. Genom att V<ilja 
lämpliga tidpunkter för grupperingen, att inte utsiilla djuren för fler omgrupperingar ~in vad 
som iir ab sol ut nödvändi gt. all an vända liimpl iga g rupperingsboxar och Iii m p liga 
till vägagån gssiitl vid blandningen finns Ll ock rniijligh e t e r att minimera 
g ruppcringsproblemen. Om produktionen i en hesiittning planeras på så sätt att stiind1ga 
grupperingar undviks blir grupperingen en förh[dlandevis siil lan förekommande "akut" 
be las tning. Lindriga hit-/ och ri vskador men även mer allvarliga benprohlem, lamhet och 
produktionsförl uster t ex p g a tidig fosterdiid kan dock bli följden. 

En lämplig tidpunkt alt gruppera sinsuggor hedöms vara vid avviinjningen e ftersom 
djuren då är ' 'tomma" och en "strcssbelastning" t o m kan ha e n positiv effekt l'iir att 
stimulera brunsten (Pedersen, 19<)4 ). Däremot visar undersökningar att gruppering under 
implantati onen hl a kan öka omliipsfrekvensen (Bokma, 1990). Vidare är de t viktigt att 
s uggorna efter de n första grupperingen inte uts~itts för några ytterligare omgrupperingar. 
Bäst förutsiittni ng ar rör at l prak tiskt kunna Iii sa detta finns då suggorna går k var i 
betäckningsavdelningen till s dess att de är dräktighetstestade och att de dräktiga djuren 
däre fter t1yttas vidare till dräktighetsavdelningen som intakta grupper. 

Grupperingen kan underlättas av att boxen, i vilken man grupperar suggor , ges en 
lämplig utformn ing. En viktig de talj i en grupperingsbox ~ir att den är försedd med 
"görnstiillen" , sf1 all attackerade djur kan komma undan si na angripare (Edwards et al., 
1993). Att grupperingsboxen iir fö rhållandevis stor bedöms också vara positivt. S~irskilda 
skötselfltgiirdcr kan också vidtas för att göra blandningen av dJur smidigare. Vid JBT har 
försök med att tilldela ett antal sugg-grupper separata liggytor vid gruppering, utförts med 
positiva resultat (Olsson & Svendsen, 1995 ). Amlra studier har visat att suggor, som varit 
till sammans under dräktigheten . var lättare all gruppe ra (färre aggressioner) df1 
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grupperingen skedde redan under laktationen järnfört med dtcr avv~injningen (Olsson & 
Svendsen. 1995). Tidpunkten tycktes här vara av betyd ligt större betydelse iin boxens 
storlek. Resultatet antogs bl a vara en effekt av att djuren kände igen varandra och kom 
ihåg varandra. Detta förhållande har också bekräftats i grupperingstudier med gyltor 
(Olsson & Svcnd sen, 1995) oc h bör kunn a utnyt tj as med fra mgång 1 

grupperingssammanhang. Exempel på andra rutiner för att minska grupperingsproblemen, 
som JBT gjort försök med, är att i samband med introduktionen av nya djur tillsätta rikligt 
med ny halm i hela boxen sil att benproblem undviks (Botennans. 1989) och att stl.!gvis 
introducera yngre djur till äldre (Lenskens, 1991 ). 

Utfodringen är ett annat problemområde di\. konkurrens och ''tävlan" förekommer 
me llan djuren. I alla inhysningssystem i vi lka sinsuggorna inte hålles innestiingda i 
individue lla ätbås vid utfodringen alternativt då djuren inte ut fodras samtidigt inom 
gruppen före kommer en viss sf1dan "tävlan". Exempel är sy stem med långsamutl'odring. 
datorutfodring och blötutfodring. Tidigare försö ksresultat tyder på att utfodringen i srtdana 
system kan utgöra ett betydande st ressmoment Della gäller fram förall t för dc suggor som 
är liigrankade i gruppen. Förhållandet att sinsuggor normalt utfodras restriktivt och a ll 

suggorna därför i viss m[\ll ständigt är hungriga förklarar konkurrensen och aggress ionerna 
mellan djuren vid utfodringen då det inte finns några innestängningsanordningar. 

I tidigare försök vid JBT har konstaterats att störningarna i samhand med utfodringen 
kan hållas rimligt låga i inhysningssystern med långsamutfodring om tråget är försett med 
korta iitbrtsavski ljare, 0 111 sugg-grupperna inte är mr stora (max 6-8 djur per grupp ). om 
suggorna hålles i intakta grupper och om suggorna iir någorlunda lika i storlek. I grupper 
med djur av olika storlek och ålder kan emellertid problemen med aggress ioner. miinga 
platshylen och oro vid utfodringen vara betydande (Bengtsson et al.. 1983). 

l system med datorutfodring kan särskiljas två typer av problem i samhand med 
utfodringen: dels d1Uig teknisk funktion hos foclerh;het som resulterar i att suggorna inte <ir 
skyddade frflll andra djur under själva utfodnnge n. dels problem med köbildning och 
aggressioner i niirheten av foderhf1set. Problem med den tekniska funktionen är oaccepwbla 
och möjl iga alt undvika om foderbåset till sin konstruk tion iir stabilt , krafti gt och hi'1llhart. 
Problemen med köbi ldning och aggressioner hak om au tomaten ii r uäremot svttrarc all 
undvika. Djur med hög rang tenderar att iiven efter dt.:t att dc lått foder göra en m;ingd ~ 1-: 

"tomhesök" i automaten. d v s hesöka automaten utan att vara beriilligade ti ll foder l"i>r att 
sl icka rent foderres ter i trf1get o d. Detta försv;\ rar fiir de rangl;"tga suggorna att hesöka 
automaten och orsakar oro och stress bland dj uren. Effektiva åtgärder för att minska denna 
typ av stress är att begränsa antalet suggor som utfodras per automat. att ge suggorna hda 
dygnsfodergivan vill ett ti ll fäl le och att placera foderbåset si'1 all det finns ordentligt med 
utrymme för den köbildning som uppsti'tr (Olsson et al.. 199 1 ). 

Ett tredje inhysn ingssystem utan individuell innestängn ing vid utfodringen iir det 
system som förekommer i flerta let av landets suggpooler. Boxsystemet brukar gå under 
beteckningen tvärtrågsbox med blötutfodring och kän netecknas av att suggorna utfodras 
res triktivt med blötfoder i tråg utan avski ljare. Konkun·ensen mellan suggorna i samband 
med utfodringen är därför betydande. Detta framgi1r hl a av att ättiden total t sell iir kort . all 

variationen i ii! tid mell an olika suggor ii r stor. att det förekommer mim g a platsbyten vid 
tn"tget samt all antalet aggressioner i samband med utfodri ngen iir betydande (Olsson et al.. 
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1993). Enstaka suggor llin111ade träget redan inom en minut efter det att utfodringen startat 
och i vissa besättningar hytte mer än en tredjedel av suggorna plats vid tråget inom 
utfodri ngens fiirsta minut (Olsson et al. , 1993) . Likso m i fal len med långsam- och 
da torut fodring kan probleme n tJoc k begränsas av ;\tgärder som syftar til l att minska 
konkurrensen mellan djuren i gruppen. Exempel pr1 s(u.Jana åtgärder i fallet tvärtnigsbox 
med blötu tfodri ng kan vara att storlekssortera djuren, att inte hålla djuren i för stora 
grupper, att endast utfodra vid ett ti llfälle per J ag. att in te utsätta djuren för oniidiga 
omgrupperingar. att tillåta en viss iivcrutfodring. att göra foderblandningen något bliitan; 
och alt eventuell t fiirse tråget med korta äthåsavskilp re. 

Konkurrens i samhand med ut fod ringen innehär en dagl ig påfrestning som inte kan ses 
som en akut stressfaktor utan måste beJ ömas ha en mer kronisk karaktiir. Vilka följder akut 
respektive kronisk stress har på dj uren ve t vi fortfarande all tför lite om. men ju mer 
långvarig en stressbelastningen iir desto mer allvarli ga antas också konsekvensern a bli . 
Långvarig stress an tas kunna resultera i förekomst av stereotypa beteenden. 
fruktsamhetsstiirn ingar, försiimrat immunförsvar m m. Både stereotypa beteenden i form a\ 
"salivtuggning" (Olsson el a l. . 1993) ot:h allvarliga fruktsamhetsstörningar (Eliasson
Selling et al. . 1994 ) har registre rats bland suggorna i suggpoolernas tvLirtri1gshoxar. 

Syftet meJ studierna som presenteras i denna rapport har varit all studera effekterna av 
konkurrens vid utfodringen på suggors hälsa, hål lharhet och produktion. Studierna har dels 
genomförts genom indiv idue ll uppföljning av el! antal dj ur i en stor sugghcs~illning 
(suggpool) med tvärtrågsbox och hliitutfodring. dels genomjämförande studier av t vii olika 
sinsuggsyste rn med olika belastni ng vad avser konkurrens vid utfodri ng. En hau rc 
fiirs tåelsc av samhanden är vi ktig fiir att m en effekt iv produktion med en god h<l llharhct 
och ett goll viilhefinnantle hos dj uren. 
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2 MATERIAL OCH METODER 

2.1 studie 1 

Studie l utfördes i centralenheten i en suggpool. Poolen hade en storlek av ca 1200 suggor. 
Vid ankomsten till centralenheten placerades suggorna i betäckningsstallet i ett antal 
tvärtrågsboxar med plats för ca 12 suggor per box. I dessa boxar utfodrades djuren med 
blötfoder i tråg utan individuella trågavskiljarc. I ena änden av boxen fanns ett upphö j l 
spaltgolv (figur l ). I betäckningss tallet fanns ocks[t 8 galtboxar samt ett antal mindre boxar 
med individuell a ätspiltor för sjuka djur och omlöpare. Suggorna gick kvar i 
beUH.:kningsstallet tills de dräktighetstestats då de dräktiga djuren nyttades över till n[tgon 
av de tvtt dräktighetsstallar (med tvärtrågshoxar) , som också fanns i anliiggningen . 
Suggorna utfodrades tv[t gånger dagligen i betäckningsstallet respektive en gång dagligen i 
dräktighetsstallarna. Omgruppenngar av djuren undveks så långt della var möj lig t. Djur 
som p g a sjukdom o d inte klarade sig i tvärtrågsboxarna nyttades till sjukboxar. Djur som 
inte blev brunstiga samtidigt med den grupp dc befann sig i, samt djur som löpte om, 

flyttades över till en annan grupp (vanligen till en nyinkommen grupp) alternativt till 
sjukbox. 

Figur l . 

FiRure J. 

Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring . S tudic J. 
Boxutformning i suggpoolens centralenhet. 

E.ffects of competition atfeedinJ.; . Studv l . Pen design in the cemmf unil 
of the sow pool. 

Totalt utvaldes 187 suggor (svensk lantras x yorkshi re , kullnumm er 2-4 ) som 
försöksdjur. Försöksdjuren studerades var 3:e vecka under s inperiode n. A v de ut valda 
försökdjuren flyttades olyckligtsvis 26 suggor till en annan anläggning i s lutet av 
dräktigheten . Detta utfördes p g a överbeläggning och fttr ses som ett exempel pfl dc 
prohlem som kan uppkomma dft försök ut förs i praktiska anlitggningar. 
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2.1.1 Utförda registreringar 

Var 3:e vecka (dvs. vid totalt 5 studietillfäl len utHler driiktighetsperioden) stud erades 
försökssuggorna individuellt och hedörndes med avseende pft hull , förekomst av hi t- och 
rivskador, bölder, rörelsestörningar m m. Vid denna bedömning användes ett siirski ll 
protokoll ( Svendsen et al., I 990). Bit- och rivskador på försökssuggornas huvud. kropp. 
hen och vulva bedömdes en ligt en skala från 0-3 (O=ingen skada. 3= allvarlig skada). 

Var 3:e vecka utfördes också en manuell bedömning av dc enskilda suggornas 
rangordning vid utfodringen. Dc suggor som gick först fri'111 tråget efter utfodringen fick 
dom inanspoäng l (ranglåga). medan dc suggllr som stannade längst vid tråget fi ck 
dominanspoäng 3 (ranghöga). Övriga suggor i gruppen fick dominanspoiing 2. Fri'm de 
totalt 5 dominansregistreringarna per sugga beräknades sedan ett dominansmedclviirde per 
djur. 

Dessutom studerades suggornas viktsutveckling under dräktigheten. Di\ det in te 
bedömdes vara praktiskt genomförhart all väga suggorna regi strerades istället suggornas 
bogomfång vid det första och det sista av de 5 studietillnillcna. 

Samtl iga sjukdomsbehandlingar under sinperioden, som dc aktuella försökssuggorna 
utsaltes för. samt deras produktionsdata i form av avvänj ningsdatum, betiickningsdiltum. 
omliip och evl!ntucll utgallringsdat um och utgallri ngsorsak registrerades noggrannt. 
Uppgifter om antal födda och levande födda grisar inhiimtades fdm satellitbesättningarna 
för dc försökssuggor som grisade. 

2.1.2 Bearbetning 

Resultaten från hullmätningarna. skadc- och produktionsregistreringarna hearbetades 
statistiskt. Variansanalyser utl'iirdcs med hjiilp av GLM-procedurcn i SAS (SAS Instillltt:. 
1985) en ligt följande modell : 

Y 11=J.l+ d,+ c,1 där 

Y11= ij:tc ohscrvationcn 

J.l=mcdc l värde 

d= effekt av dominansordning 

cij= sl umpl"el. N (0, cr2
) 

Djurens rllder togs inte med i modellen eftersom åldersvariationen bland suggorna i 
suggpoolcn var mycket liten. Försökssuggornas iUder varierade mellan kullnummer 2-4. 
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2.2 studie 2 

Studic 2 utfördes i JBT's försöksanläggning på Odarslövs gård, där det finns en integrerad 
besättning med ca 50 suggor (svensk lantras x yorkshire) i produktion . Här utfördes en 
jämförande undersökning mellan två olika lösdriftssystem fiir lösgående dräktiga suggor. 
Inhysningssystemen skilde sig huvudsakligen åt vad gällde konkurrensen vid utfodring. 
Undersökningen syftade ti ll att studera sjuklighet, produktion och hållbarhet hos suggorna i 
de två systemen. Omgångsgrisning tillämpades på sf1 sätt att suggorna i besättningen var 
indelade i 3 grupper. Enbart sugg-grupp I och 2 ingick dock i det aktuell a försöket (ca 
2x 16x2,2 kullar per år), medan suggorna i grupp 3 ingick i ett annat försök. Vid försöket~ 
början fördelades befintliga suggor i grupp l och 2 till något av dc t v å systemen och alla 
rekryteringsdjur fördelades till respektive system som gyltor. Alla djur återviindc til l 
san11na inhysningssystem under pttföljande dräktighet. Eftersom suggorna inte kunde g:"t 
över från ett försök till ell annat utgallrades samtliga suggor som löpte om. Jämrörelsen. 
som pågick under en knapp 3-årsperiod, utfördes helt parallellt och samma kriterier v1d 
beslut om utgallring o d anviindcs i båda inhysningssystcmen. De två inhysningssystem 
som jämfördes var följande: 

A. Elektronisk utfodring (ESF) 

Suggorna hölls lösgftende i en isolerad byggnad i grupper om 18-24 dJur och 
utfodrades med datorutfodring i et! ulfodringsbiis med mekaniskt stiingbara J"mnl- och 
bakgrindar (Al fa-Laval). Suggorna kunde mata ut hela dagsfodergivan vid ett tii iHi llc . 
Dagsfod ergivan var tillgiinglig J"r[m klockan 06.00. Utfodrings systemet priiglades av vi~~ 
köbildnir,tg och konkurrens kring ulfodringsautomaten. Ytan per djur (exklusive iitplab l var 
ca 2,4 m-. Hackad halm tilldelades dagligen pftliggy torna (figur 2). 

\ 

I ~ JII 

Figur 2. 

Figure 2. 

~l 
~~ 

l 
l 

Effekter av ol ika konkurrensförhållanden vid utfodring. Studie 2. 
Boxutformning i ESF-systemet. Skala 1: l 50. 

Effects of competition at feeding Study 2. Pen design in the ESF-system. 
Scale 1:150. 
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B. Kalllösdrift (KS) 

Suggorna hölls lösgående i en kall lösdrift i grupper om l g-24 djur. Djuren u tCodrades 
manuellt tv{\ gånger per dag i ätbäs i vilka djuren stängdes in i samband med utfodnngcn. 
Utfodringssystemet innebar at t alla suggor i gruppen utfodrades samtidigt och all 1ngen 
sugga kurdeangripa någon annan under utfodringen. Ytan per sugga (exklusive iitplats) var 
ca 3,0 m . Förutom ätbåsen hade suggorna tillgång tiJI en bred skrapad gödselyta och tre 
övertäckta ligghyddor, som var rikligt försedda med långhalm (figur 3). 
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Figur 3. Effekter av ol ika konkurrensförhiillanden vid utfodring. Studie 2. 
Boxutformning i KS -systcmcl. Skala l : 150. 

Fig11re 3. Ejfects of competition utfeeding. Study 2. Pen design in the KS-system. 
Scale J.·/50. 

2.2.1 Utförda registreringar 

V arje sugga i försöket hade s in egen suggjournal pf1 vilken förutom suggans härstamning, 
å lder och sinsystem registrerades sjukdoms- och behandlingsdata; suggans sjukdomar och 
behandlingar under sin- och diperiod och avkommans sjukdomar och behandlingar frän 
födelse till avvänjning. Vidare regis trerades produktionsdata såsom beliickning~datum. 
antal födda och anta l levande födda grisar, grisarnas vitalitet vid föd e lsen, 
avvänjningsdatum alternati vt utgallringsdatum och utgall ringsorsak. Dessutom obducerades 
alla döda smägrisar; både dödfödda och levande födda grisar som dött under di perioden. 

Under va1je dräktighetsperiod studerades försökssuggorna (ej gyltorna) ind ividuellt 
och bedömdes med avseende på hull , förekomst av hit- och rivskador. biilder. 
rö relsestörningar m m. Vid denna bedömning anviindes e ll s~irskilt protokoll (Svendsen et 
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al., 1990). B i t- och rivskador på försökssuggornas huvud, kropp, ben och vulva bedömdes 
enligt en skala från 0-3 (O=ingen skada, 3= allvarlig skada). 

2.2.2 Bearbetning 

Vid bearbe tningarna behanel lades gylt- respekt ive suggkul lar var fö r s ig. 
Produktionsresultat samt avkommans sjuklighet- och dödl ighet bearbetades statistiskt med 
hjälp av GLM-proceduren (variansanalys) i SAS (SAS Institute, 1985) enligt följande 
modeller: 

Modell I (gyltkullar och suggkullar) 

Y,1=).J. + s,+ e,1 där 

Y,1= ij:te observationen 

).J.=medc l värde 

s,= effekt av sinsystem 

eij= slumpld, N (0, o2
) 

Modell II (enbart suggkullar) 

Y,1k=).J. + s, + k1 + e,1l där 

Y,1k= ijk:te observationen 

).!=medel värde 

s,= effekt av sinsystem 

kJ= effekt av kullnummer 

e11k= slumpfcl, N (0, o2
) 

Samspelseffekten mell an si nsystem och kullnummer ingick inte i modellen eftersom 
denna inte visade sig vara sign ifikant. 

Gyltornas/suggornas sjukdomar och behandlingar i de båda sinsystemen bearbetades 
s tatistiskt med hjälp av NPAR l W A Y -proceduren (icke-parametrisk test) i SAS (SAS 
Institute, 1985). 

Skaderegistreringarna på suggorna bearbetades med t-test. 
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3 RESULTAT 

3.1 studie 1 

Av dc totalt 187 suggor som sattes in i fiirsöket utgallrades niistan 17 c1r före gr isni ng 
(tabell l). sextiosju procent av fiirsiikssuggorna gnsade ''utan liirdrÖJning" (::; 12 tomdagarl 

Tabell l . Effekter av olika konkurrensrörh[lllanden vid utfodring. S tudie l . 
SamrnansUillning av rörsökssuggornas öden. 

Table J. Ejfect ofcompetilion otfeeding Fule o f'thc smrs in Struly l. 

Totalt insatta i försöke t 
No. sows 

Utgailradc 
No. sows culled 

suggor som grisat 
No. järrowinr; sows 

- utan fördröjning (::; 12 tomdagar) 
- without de/ay ( 5 J 2 empty dars) 

utflyttade till annan anhiggn ing 
moved to another U/lit 
dräkt ighetsperioden i gruppbox 
gestation in group pen 
dräktighetsperioden i sjukbox 
gestation in isolation pen 

- m ed fördröjning (> 12 tomdagar ) 
- with delay ( > J 2 empty days) 

dräktighe tsperioden i gruppbox 
gestation in f?roup pen 
dräktighe lsperioden i sjukbox 
gestation in isolation pen 

Anta l 
suggor 
No. sows 

1H7 

3 1 

156 

126 

26 

l)4 

6 

30 

19 

11 

'X av total 
an tal suggor 
i/c of total 
No. soH'S 

16,6 

83,4 

67.4 

13.9 

50 J 

3,2 

16,fl 

l 0,1 

5,9 

Antal 
tomdagar 
No. empty 
days 

23,2 ± 30.4 

7X,2 ± 27,3 

5.6 ± 1.1 

5,9 ± 1.4 

5,7 ± l, l) 

32,3 ± 10,4 

49,3 ± 22,7 

Antal 
betäckningar 
No. times 
SC/Tcd 

201 

2H 

173 
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medan 16% hade t1er tomdagar. I medeltal var antalet tomdagar 23,2 per sugga. Pii de !56 
suggor som grisade utfördes totalt 173 betäckningar/semineringar vi lket ger l, l 
betäckningar/semineringar per sugga som grisade. Totalt utfördes 20 l 
betäckningar/semineringar vilket resulterar i silTran l ,3 betäckningar/semineringar per 
producerad kull (tabell l). 

Den vanligaste utgallringsorsaken var att djuren inte var dräktiga eller löpte orn vid en 
sen tidpunkt. Mer än hälften av de utgallrade suggorna utgallrades p g a denna orsak 
(tabell 2). 

Tabell 2. 

Table 2. 

Effekter av ol ika konkurrensförhållanden 
vid utfodring. Studie l. Utgall ringsorsaker 

Ejfects of competition at feeding. Study l. 
eauses of culting 

Utgallringsorsaker Antal % 
eauses of culling suggor 

No. sows 

- ej brunstig 7 22,6 
not in heat 

- ej dräktig, sent om löp 19 61,3 
not pregnant, late retum tooestrus 

- övrigt 5 16,1 
other 

Antalet sjukdomsbehandli ngar på försökssuggorna framgår av figur 4. Totalt utfördes 
44 st sjukdomsbehandlingar på de 161 suggor som var kvar i anläggningen til l 
grisn ing/u tgal lring. De suggor som utgallrades l'iire gri sn ingen utsattes för flest 
behandlingar. Vanligast var behand lingar mot hen- och klövproblem. Dessa behandlingar 
var siirskilt frekventa bland suggor som grisade utan fördröjning men vistades i sju kbox 
under dräktigheten sam t bland suggor som utgallrades före grisn ingen (figur 4 ). 
Behandlingar mot juverproblem var näst vanligast och förekom framförallt i gruppen av 
suggor, som senare utgallrades. 



Utgallrade 
OJ/ed 

Draktighet i gruppbox 
:s; 12 torndgr 
Ge stafilm in grorrf' pen 
::;} 2 e m p ly dars 

Draktighct 1 sJukbox 
:s; 12 tomdgr 
Gesration~in isolation pen 
::; 12 empir dan 

Dräkughet 1 gruppbox 
> l 2 t Oilllbgar 
Gesration m group 1"'11 
> 12 t ' lllfH\· da.r-1 

Drakughct 1 sjukbox 
> 12 romdgr 
Ge.Wllion~in i.wlationJ'<'Il 
> 12 empir days 

Totalt 
Total 

23 

0.0 O, l 0.2 

D 

D 

D 

0,3 0,4 

Diarre 
Diarrlwea 

Ben-/klövproblem 
Leg/ chmproblems 

Juver 
Udd er 

Ovrigt 
Other 

Antal sjukdoms-
0,5 behandlingar per sugga 

No. rremments pe1· .Hill' 

Figur 4 . E ffekter av olika konkurrensl'örhiillanden vid utfodring. Studic l. Antal 
sj ukdomsbehand l ingar. 

Figure 4. Ejfects of cumpetition atj(•eding. Study J. No. 4treatments. 

Fulls tiindi ga dominansbedömningar vid u tfodringen ut fördes på dc suggor som 
v istades i gruppboxar utan att bli utsatta för omflyttningar p g a om liip, sj uklig het och 
dylikt (totalt lJ4 s t, tabell l ). I tabell 3 har re sultat frän skaderegistreringar, hullmätningar 

och produktionsregistreringar sammanställts i f<irh{lllande till denna dominansbcdiimning. 
Tabellen visar på intressanta skillnader mella n hiig- . medel- och hlgrankade suggor. Bl a 

hade lågrankade suggor signifikant fl er tomdagar och en lägre hullökning iin hög 
respekt ive medelrankade suggor. L f1gran kade suggor hade också signifikant !ler skador 
totalt. Skador i form av vulvahitnlllgar, bölder och riirclscstörningar tenderade att vara fle r 

bland de lågrankade djuren. Dä remot producerade dc hög- och lågrankade suggorna lika 

många levande födda grisar medan Je medelrankade suggorna i detta rall avvek genom en 
signifikant liigrc produktion (tabell 3 ). 



Tabell 3. 

Table 3. 
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Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring. Studie I. 
Resultat från skaderegistreri ngar, hullmätningar och produktions
registreringar 

Effects of competition at feeding. Stctdy /. Re.wlts of i11jury studies. 
co11ditioll stctdies a11d productian 

Rangordning vid utfodnng Hög Medel Lig 
RankinJ< order atfeedmg 

Antal suggor 

Kullnummer 

Antal tomdagar 

Draktighctstid. 
antal dagar 

Antal födda 
Artl<tl levandc fi><lda 

Hullöknmg. cm 

Skadepoiing, lotalt 

'.k suggor med 
- vulvaskador 
- ooldcr. sår 
- rördsestärningar 
- kroniska masliter 

" .;s == ej signifikant 
t•s =notsignificcllll 

ffi}< h /vlulc lle 

No .HJ\rs 26 43 

l.illrr No. 3. 1 ± 0.6 1,0 ± 0.5 

No empty days 5.6' ± 1.2 5.7·' ± 1.2 

G<·.~wrion. No days 11.'\.6 ± 1.5 l 15.H ± 1.2 

No. JIIJ<S /mm 12.5 ±VI I U ± 2.X 
No./it·ebom 12.o··· ± 2.4 I O.X ' ± 2.lJ 

lmTease in rlwsr ginh. 13.1' ± 5. 1 Il Y ± 4.0 
1'111 

lnjurr sr o re. /otal 11.90'± 0,3l) 1.05 ± 0.34 

'if, SO\ \'.~ \l'llfl 
- 1'1111'<1 lesions I tU! 
• o/J.ITC.He.~. \\'0111/tll' 31.5 
- locomotum problems X.5 
- dmmic masrit is 

+ == p < 0, 10 
+=p<0./0 

2.3 

., = p < 0.05 

* == Jl < 11.05 

X, l 
-lO, l 
10.0 
7. 1 

** =p <().l) l 
•• ==p < O, O/ 

Lo u· 

25 

2.l) ±0.5 

6.6' ±1.7 

115.7 ± 1.2 

12.7 ±2.7 
12.3" ±2A 

l\,2" ±4.5 

1.34"± 0,46 

15,2 
56,0 
12.8 
7.2 

Stg:n. 
,, 

SiJ<Ill/ il'l'd 

es 

es 

+ 

•• 

.il:~ 
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L:lgrankadc suggor hade Ile r skador rram förallt i studie 2-5 ( l'igur 5 ). I studie l hade 
samtliga kategorier av suggor fi\rhi\llandevis många skador medan m[mga av skadorna p<l 
dc hiig- och medelrankade suggorna läkts av i följ ande studier. 

Skadcpoling 
f11jurr snne 

:?.,0 

1.5 

1.0 

0.5 

L-7;. 
f-- .. -~'.,.,.· 

.. <.····· 
·' / .... · 

::::; [' 
... ··· ... ··· 
.i' ,.l 
.••.. · .... 

0,0 
2 

D H tig 

ELl Medel 

D Lfig 

4 

High 

Middle 

Lo Il' 

Studicti l!Eillc 
No. o( Trials 

Figur 5. Effekter av olika konkurrcnsl'iirh{ll landen vid utfodring. Stud ic l . 
Resultat li·;1n skadcregistreringar. 

Fi~urc 5. Ejfecl.\' of'colllfJCiilion alfeedillg. Snu/y l. Resu/ts o(iJ!iliiY sludies. 

3.2 studie 2 

3.2.1 Produktionsresultat 

I tabell 4 redovisas gyltornas produkt ionsresul tat samt sjukli ghet och dödlighet hos 
gyltornas avkomma. Av tabellen l'ramgiir au det inte gick att pftvisa några signifikanta 
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skillnader me ll an dc båda mhysn ingssystcmcn dtt enbart gy ltkullarna beak tades . Dol:k 
fanns en tendens till fler spädgrisdiarn~er bland KS -gyhornas avkomma. 

Tahell4. Ellckter av ol ika konkurrensförhåll anden vid utfodring. Studie 2. 
Produktionsresultat, sjuklighet och dödlighet. Gy ltku llar 

T ah/e 4. E.!fecrs rJf'compcririon at feeding. Study 2. Prodrtction results, rnorhiditr 
and morwlitr. Gift liuers 

ESF KS Modell l .. 
ESF K .'i Modd / 

Smsy~tem 

HmniiJg 

\\',\/('111 

Antal kullar No. /11/cJ'.\ .1X '12 

Gri~ningsrc~ultat Forron mg rexull 
- antal lodda per kull - No bmtl pa III/t' t t0.4 ± 2,3 'H± 2.X c~ 

- antal lev fölida per kull - No. livebom p('!' ltllt't <J.7 ± 2.2 11.1 ± 2.X c~ 

- fodt:lsel' ikt. kg per g ris · Il tri/z l r ('(g/u. kg per ptg 15 ± 0.2 1.6 ± 0,3 e~ 

Sjukhghet l 'lr· av lev rodda) Morhufl/y (1h of !trebom) . Vid !'lidelsen . Ar hirrll 

- 'vaga/um.h:rviktiga - u eaklwulc·n,·ctglll -U± 7.0 2.-1 :l: 6.X C!\ 

- annat - otlu.:r 2.5 ± 4.X 2.2 ± :'i ..t '" . Under UI)Jerioden . JJuring the pn·H·ecmlll~ J't'l'tod 
- 'riiugrisdiarrc - lll'IIIWtctldtarrlro!'O t4.1 ± 22.X 275 ± J7.7 + 
- uiarre senare · d((trrluwa 1.4 ± 45 ·U ± JO.~ e s 
- kdmfektioncr - ;otllltll/lwumarioll 5.4± ~.o ).~ :! <J.2 L' ~ 

- annat -orhn -~. 1 ± (, ,<) 2 .~ ~ 5.X 1.' ' 

Dödlighet Morra/Il.\ . Diitlfödda . Sr t l/bom 

('~ av antal ((Jtltla) ( 'i~ o/ptgsbom) 

- tl<iua fiire g risningl!n - <111ft' parrum J.(l ± 5,0 2.0 ± .1 ,\) e s 
- <.lolla under gris ningl!n · III/ra partum ·U ± 7.2 \~ ~ S.O e' 

. Smågrisförluster . Prgl<'lllwrta!try 

( 17. av !el' Hidda. r'/. of /il·ebom. 

fiitlelse - 3 dgr) /w t h - J days) 

- svaga/untlerviktiga - 'rt•clldwulerweiNht 1.0 ± 8.0 J.<J ± 7,1 c .s 
- mag/tanninfdtion<.:r - ga.ttromtestflwl inftctum.\· OJ! :l: 3.6 15 ± J.6 e~ 

-annat - other 1,7 ± 4.6 2.~ ± 6.0 e~ 

,, 
cs = ej ~ ignilikant += p « UO 
e.\'= no t ~igntfkant + = p<0./0 
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Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring. Studic 2. 
Produktionsresultat. sjuklighet och dödl ighet. Suggkullar 

Table 5. Effects of competitio11 at feeding. Study 2. Production results, morbiditr 
mul mortality. So~t· tillers 

ESF KS Modell ! Modell!! ' ' 

ESF K.\' M odell Afodc/11 

Sm- Sm- Kull · 
\yst. 'Y't nr 

Hou'iillJ.: 1/ous/11}: Lilla 

\_\"'ill'Jil '\\'\"ICIIJ No 

A ntal kullar No. IIIIers ~~ 7 J 

Gn>ning>~öultat Farro ~ring l't'Sltll 

- antal fmkla per kull · No bom pa Itu er 12. 1 ± 2.7 12.9 ± 2.!! c s ~!'l 

- antal kv födda pt:r kull -No lll·cbompnhllt'l J O .l~ :! 2.3 J J .X:! 2.4 + 
- fndelsc\·ikt. kg per gris · llirth \l'eight. kg l"'' t>ig 1.5:± 0.3 15:! 0.2 C!\ ~' 

~ 

Sjuklighet t';\ av lev f'tidda) Morbidtty ('/,,of in'r/)l)m) . V1d H>dclsen . Atbtnh 

- svagalundervJktJga • 11 ca/Jund,.n rctglll ~.4 ± 7 .X 6.7 ± lJ.':i e s t:S + 
-annat · other 15:! .:1.7 2.~ ± 4.0 l?S t:.\ t'~ 

. Under di penoden . /)u ring tf w f'l'<'\lf'<llling f'l'l'llld 

- sp;idgrisdi:u-.-e - nroJuua/ diarrhol'a (>.7 ± 16.2 J 'J ± 5.4 + C' 

· tharn! senare - diarrht)('<l 5.1 ± l·U 4. 1 ± J(),(l c:~ 1.!~ 

- lcdinlcktJoner - JO/III il~flwlllllll/11111 :'.O:! 7 .9 q± JO.K C!\ t:!\ C\ 

- a nnat - 11/fu·r .15:! X.7 .l± .1.1 + + c' 

Dödl ig het Monall/r 

• Dlidfo!lJa . Stilllwm 

(% av antal födda) l'!t off"g.,· hom) 

• doJ a före grisningen · ciiJil' partttlll 4.X:! 10. 1 4 .0 ± 6.4 c s L':-, ~' 
• doda under g nsningcn - llllmJ>arlwll 4 .9 ± 6,X .1 .. 1 :! 4 .X t:~ 'A 

. S JJJagnsl(>rlustcr . Pigh•tmortaft/\' 

('i? av kl' lodda. (r,: of/n·ebont, 

foddsc - 3 dgr) lm· rh - 3 da vs) 

- svagalunderviktiga - ll '<'ii/Jwu/cnreig/11 3.4 :! 6,X (),():! K ..:l + + 
- mag/tamJmtektJoncr - J.:a\"lrointe.\·tuull dtH'ct\'C' 'i 1.7 ± 7,X O. l± 1.5 c s c s \!~ 

· annat · otlu·r 5.H X5 9.1± 11 . 1 * + t!S 

,, 
c s =ej sig m Il kant + = p < 0 , 10 * =p < ().0) ** =p< 0.01 

ex= not si;:lli/ie'lllll + = fi <0. /0 • =l'< 0.05 •• = l' < ().()/ 
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I tabell 5 redovisas motsvarande sammanställningar för suggkullarna. Enligt modell I 
producerade suggorna i KS-systemet signifikant fl er levande födda grisar jämfört med 
suggorna i ESF- systemet. Vid användande av modell Il, då hänsyn även tagits till 
kullnummer, försvann dock signifikansen för sinsystem. Istället påvisades en signifikant 
effekt av kullnumret, med ell större antal levande födda grisar hos suggor med kullnummer 
4 och 5. Enligt modell I registrerades också signifikant !ler sp~idgrisd iarn!er bland ESF
suggornas avkomma. Även denna signifikanta skillnad mellan systemen försvann dock vid 
användande av modell II. 

Enligt modell I kunde inga signifikanta sk illnader mellan s insystemen påvisas vad 
gäller procenten smågrisar som dog under själva grisni ngs förloppet. Bearbetni ng av 
siffrorna med modell II visar däremot på signi fikanta skillnader både mellan sinsystem (!ler 
dödfödda grisar i samband med grisningen i ESF-systemet) och mellan kullnummer ( !kr 
dödfödda under grisni ngen hos iildrc suggor) (tabell 5). 

Skillnaderna i resultat mellan modell I och moddill förklaras av all åldersfördelningen 
på suggkullarna inte var densamma i dc t vit jämförda sinsys temen . Enligt figur 6 framgttr 
att antale t kul lar med kull nummer 3 och uppåt var fkr i KS -systemet. 

Antal kullar 
No. litters 

40 l 
! 

35 ! 

30 l 
251 

i 
s 

20 

D 

Elektronisk utfodring (ESF) 
Elec:tronic sow feeding (ESF) 

Kall lösdrif"t (KS ) 
Loose housing in an uninsulated 

building (KS) 

15 Jl 
10 i ID~ ~l .. ~- ; -- / -=8-~-

Figur 6. 

Figur 6. 

2 3 4 5 6 7 
Kullnummer 
Litter No. 

Effekter av ol ika konkurrensförhål landen vid utfodring. Studie 2. 
Försökskullarnas åldersfördelning. 

Effects of emupetition at f eeding. A ge distribution of fillers in Study 2. 
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3.2.2 sjuklighet och skador 

l tabe ll 6 redovisas sjukdomar och behandlin gar pt1 gyltor och suggor i de håda 
sinsystemen. Generellt registrerades fler sjukJomar/hehandlingar pf1 gyltorna iin pii 

Tabell 6. 

Table o. 

Effekter av olika konkurrensfiirhiillanden vid utfodring. Studie 2. 
Sammansliillning av registrerade s jukdomar och behandlingar p[t gyltor 
och suggor 

Effccts <if.compe!ition atfcedinf!.. Study 2. Morhidit\' and t reatment of' 

g il t s and soH·s 

EFS KS Sign. l • 

EFS KS Sigm/. ll'l·l'i 

Antal gyltkullar N o. gill litters 3X 32 

Registrerade sjukdomar nch Morhiditr and trea/me/lls 
bchnndlingar per kull fll'l' litter 

Draktighctspcriod GestaltOll period 
- henproblem/rörelsestörningar -leg//ocomotiotl problt'ms 0.10 ±0,31 0.25 ±0.5 1 c~ 

-<ivrigt - other o.ox ±0.27 0,03 ±O. l g c s 

Grisning/diperiod Fat'f'0\1'lllglsuckling pe1·iod 
- grisningsprohkm/MMA - .frtiTowing problm1.1!MMA O, IX ±0,39 0,32 ±0.54 c s 
- henprohlcm/rörclsestörningar - legllocomotion prohlems 0,()3 ±0.16 0.09 ±0.30 e s 
-övrigt - other O. JR ±0,39 0.09 ± 0,30 e~ 

Totalt Total 0,58 ± 0.60 O. ?X ±0.87 c s 

Antal suggkullar No. smv litters 53 71 

Registrerade sjukdomar m;h Morhidity and treatme/1/s 
behandlingar per kull per Ii uer 

Draktighelsperiod Gestation period 
- henproblem/riirelscslörningar - lcgllocomotion prohlems 0,03 ±0.17 e s 
-övrigt - other 0,04 ±O, 19 0,02 ±0,12 e ~ 

Gris ni ng/di pcriml Furro~t·ingl.mckling period 
- grisningsproblemiMMA - ./(u-rou·ing problemsiMMA 0,23 ± 0,47 0.29 ± 0,5-1 c~ 

- hcnprohlem/nirclscstiirningar - lcg/locmll!llum J'roh!t'm., 
- övrigt - othr'l' 0.0\1 ±0.2\1 0.06 ±0.23 c~ 

T otalt Total 0,36 ±0,56 0,3l) ±0.57 c s 

() 
cs =:ej sig111fikan1 
es =: not sigtlificcmt 
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suggorna. Varken hos gy lto r eller suggor fanns några signifikanta skillnader me llan 
systemen. Det fanns dock en tend ens till något fle r registreringar av 
benproblem/ rörelsestörningar och grisningsproblemiMMA bl and gyltorna i KS-sys temet 
(tabell 6). 

3.2.3 Skaderegistreringar 

Som förväntat reg istrerades signifikant tler skador p[t suggorna i ESF-systemet j ämfört med 
suggorna i KS-systemct. Medelskadcpoängen per sugga var 0,9 i ESF-systemet men endast 
0,7 i KS-systcrnct. 

3.2.4 Hållbarhet och utgallringar 

Den olika fördelningen av kullnummer hos de producerade kullarna i de två jämförda 
inhysningssystemen ( figur 6) förk laras av sk illnade r i antal utgall rade djur. 
Samman s t ä! Ini ng a v utgal l r j n gsprocent och u t gal l ringsorsaker i de b{tda 
inhysningssystemen visade att anta let utgallrade suggor per producerad kull totalt var s törre 
i systemet med elektronisk utfodr ing (ESF) än i den kalla lösdrifte n (KS) (tabell 7). 
Reproduktionsprohlern, henproblem och dålig produktion var vanligare hos ESF-suggorna 
m edan utgallring p g a h ög ålder var vanligare bland KS-suggorna. De moderdjur som 
utgallrades p g a ovanstående orsaker var också yngre i ESF-systemet jämfört med i KS
systemet. Utgallring p g a benproblem var genere llt ett problem hos unga djur. I genomsnitt 
hade dc utgallrade suggorna j ESF-systcmet ku ll nummer 3,0 medan suggorna j KS 
systemcl utgall rades först vid ku llnummer 3,9. 
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Tahcll 7. Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring. Studie 2. 
Utgallringsorsaker 

Tahll' 7. E.ffects c~{ competition at feeding. Study 2. Causes of culling 

ESF KS 
l:'SF KS 

antal '"' l( per medel antal (' 
( per mede l 

~uggor pro d. kull nr suggor pro J ku ll nr 
kull kull 

No . . 1·mv5 <;,. f' C/' Litter No. sm1·s (i( per Liuer 
proc/. No. JII"Od. No. 
!iller //ll'll/1 liltl'l' me an 

Reproduktio nsprob lem ]t) 50.0 0,2! 2,8 14 4),2 0,!4 3,5 
ReproduclionJirohlems 

-ej hrunst (10,5 ) ( 9,7) 
not in heat 

- ej dräktig. omlilp ( 34,2) (29,0) 
not pregnant/ 
return tooestrus 

- ahort ( 5,3) ( 6.5) 
a/)()rted 

B enproblem 7 l X.4 0,08 !,7 4 16,! 0,04 1,8 
Leg problems 

D ft lig produktion 6 15.X 0,07 3,2 4 12.t) 0.04 4.2 
Poor production 

Hög ålder 4 10.5 0,04 6,2 6 l lJ. 3 0,06 7,2 
Ag c 

Annat s,:, 0,02 w (,.s 0.02 l.Jl 
Other z 2 

Totalt 0,42 3.0 0,30 3,9 
Total 38 31 
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4 DISKUSSION 

I Sverige arbetar vi numera enbart med lösdriftssystem till s insuggor. Fixering av 
suggor under längre tidsperioder är förbjudet sedan l januari 1994. Förbudet mot fixering 

infördes huvudsakligen av djurskyddsmässiga skäl; det fanns en a ll män strävan mot att 
suggorna skulle få större rörelsefrihet, bättre möj ligheter att kunna hålla sig rena, och större 
möj ligheter att utöva e tt naturligt beteende. A lla välfärdsproblem är dock in te lösta för att 
suggorna numera är lösgåendc. Det finns ett stort anta l o lika lösdriftssystem att viilja 
mellan och suggornas välfärd är inte lika bra i alla system. Anmärkni ngsvärt nog är det ett 
av suggans "naturliga beteenden"; strävandet efter att ställa in en rangordning. som ger 
upphov ti ll fl est svårigheter i våra lösdriftssystem. Första gången djurens 
rangordningssträvan ställer till bekymmer är då djuren blandas och genom slagsmål och 
aggressioner försöker göra upp om en inbördes hierarki. Då rangordningen är avklarad 
upphör de mest tydliga aggress ionerna men hierarkin i gruppen innebär alt de ranghöga 
djure n har en möj li ghet att ta för sig på de ranglåga djurens bekostnad. För sinsuggor 
kommer detta förhi'tllande särskil t till uttryck då det gäller fodret. Sinsuggor utfodras 
fortfarande oftas t restrikti vt och fod ert illgången är dä rrör en begränsad resurs. 
Inhysningssystemet måste därför utformas så att den konkurrens som finns mellan djuren 
begränsas. Vid användning av individuella innestängningsbås vid utfodring kan varje sugga 
iita det foder hon blivit tilldelad utan att bli attackerad av andra suggor i gruppen. 
Individue lla innestängn ingsbås innebär dock mer inredning. större byggnadsytor och 
därmed högre byggnadskostnader per djur. Bi ll igare lösningar har därför kommit att bl i a llt 
vanligare. Viiljer man system med innestängningsbås och djups trö betyder de t en 
byggnadsyta på 3,5-4,0 m2/sugga medan man i våra mest ytsnida system t ex tvärtrågsbox 
och blötutfodring kan komma ned i byggnadsytor på ca 2,0 m2/sugga. U1ga 
investeringskostnader är dock inte den e nda förutsättningen för en lönsam produktion. 
Goda möjligheter att, i ett visst inhysningssystem, nå ett bra produktionsresultat är ocksil av 
s tor betydelse. 

Byggfirmorna hjälper till med att beräkna byggkostnaderna ftir olika inhysningssystem 
då en lantbrukare är intresserad av att bygga. Däremot går det inte att få några ''färd iga" 
siffror på vilka produkti onsresulta t man kan uppni1 i dc inhysningssystem man vä lj er 
m ellan. Dy lika osäkra s iffror måste lantbrukaren själv göra bedöm ningar av. 
Produktionsresul taten beror till stor del pil skötaren och på skötseln av djuren. men 
inhysningssystemet spelar en icke oväsent lig roll för hur man kommer att lyckas. För att f<i 
en mer komplett bild oc h för att inte lura sig själv när man bygger, bör man därför inte 
enbart titta på byggkostnaderna, utan även försö ka göra bedöm ningar av vad olika 
lösningar kan få för konsekvenser för dj urens produktion, hälsa och håll barhet. Fortfaranek 
vet vi dock all tför lite om de samband som finns mellan inhysning/hantering av djuren och 
produktion . Många d jurhälsovete ri närer m fl framför t ex förvån ing over all 
suggpoolssuggor producerar stora och fina kullar i satellitbesälln ingarna. trots att ~uggorna 
utsatts för stora belastningar i tvärtrågsboxar under dräktighch.:n . I takt med all vi hir os~ 
m er om djurens beteende och djurens reaktioner i samband med bl a "stress" b lir 
förståelsen allt bättre. 
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Föreliggande undersökning bcri\r de t ovan diskuterade sambandet mel lan inhysning 
och produktion. Syflct med undersökni ngen var au i detalj studera vilka effekter oli ka 
konkurrens förh~tl landen vid ut fodring (under sinpcrioden) har på suggornas produktion och 
hållbarheL 

4.1 studie 1 

Studie l utfördes i centralenheten i en suggpool. Dc icke Jakterande suggorna inhy:-,tcs h<ir 1 

boxar mcu tv;irtrftg utan inui vi ducl la trågavskiljare och utfodrades med hlötfodcr. Della 
system är det mest ytsnåla lösdri thsystem som f n används i v[trr land. Systemet är mycket 
vanligt i m[mga av dc suggpoolcr som finns på ol ika h~tl l i landet. Ytsnitlheten iir en av 
förklaringarna till systemets popularitet i sugg:poolerna eftersom dc för sve nska 
förhållanden stora anliiggningarna skulle bli enormt stora och dyra med mer ytkrävande och 
"beprövade·· system. Siittet p:\ vilket suggorna utfouras innebär dock en stor konkurrens 
mellan djuren. vilket i tidigare studier (Olsson et al.. 1993) visat sig resultera i korta iittider. 
många aggressioner, många skador och en Uirsiimrad väl färd för djuren. Den stora 
utfodri ngskonkurrensen leder också till svårigheter att hålla djuren i jämnt hull. Hur vii i 
man lyc kas med uctta kommer mycket au bero p~t skötseln av djuren. Suggorna bi\r 
storleksorteras fii r att styrkeförhållandena mellan djuren inom boxen ska vara sit lika som 
möjl igt . omgrupperingar bör undvikas och skötarna måste ständ igt vara observanta på djur 
som bli r sjuka eller av annan anledning inte klarar sig i systemet, s{t all uessa ujur kan 
fl yttas ut till sj ukboxar på elltidigt stadium. 

I den aktuella anläggningen utfördes alla de skiitselinsatser som rekommenderas ovan. 
Djuren storlekssorterades vid ankomsten till centralenheten , enbart djur som inte visade 
brunst eller löpte om omgrupperades til l andra grupper och sjuka djur flyttades ut ti ll 
sjukboxar. Eftersom centrale nheten inte hade n~tgon separat mollagningsavdelnin g 
placerades suggorna i tvärtrågsboxar direkt vid ankomsten. Tviirtrågsboxen användes 
därmed iivcn vid gruppering och brunst. 

Totalt llyltadcs niistan l ()L~, av suggorna till sjukbox under driiktighetsperioden. Enligt 
behandlingsregistreringarna utfördes i stort sett samtliga behandlingar i sjukboxarna p g a 
hen- och klövproblem. En oliimplig: anviindning av tvärtrågsboxen som grupperingsbox kan 
här ha haft visst inflytande. Anta let behand lingar per sugga i sjukbox var mer än tre g:~mgcr 
så stort i den grupp av suggor som blev dräktiga direkt efter avvänjn ingen (~ 12 tomdagar) 
jämfört med i den grupp av suggor som visade sen brunst eller löpte om (> 12 tomdagar). 
Detta beror troligen på att den förstnämnda gruppen t1yttadcs till sjukboxar p g a verkliga 
sjuklighetsproblem medan den sistnämda gruppen tlyttades till sjukboxar för att undvika dc 
onödiga omgrupperingar som deras "oregelbundenhet" kunde ge upphov till. Siffrorna visar 
på det behov av sj ukboxar som fi nn s i ett system med stor konkurrens. I en 
planeringssituati on iir det viktigt att dylika ''extrautrymmen" inte glöms bort, eftersom goda 
möjligheter att ploc ka ut sjuka djur kan vara en förutsättning för att det oruiniira 
inhysningssystemet ska fungera. 
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F örutom att ca l 0% av försöksuggorna kom att gå i sjukbox under dräktigheten 
utgallrades också ca 17% av försökssuggorna före grisning. Den huvudsakliga orsaken till 
att suggor gick till s lakt från centralenheten var problem med reproduktionen. Dessa 
utgall ringar i centralenheten gjordes "ofri villigt" och utfördes först efter det att beslut om 
och verkställande av mer frivi lliga utgallringar såsom utslagning p g a dålig produktion och 
hög ålder redan avklarats i satellitbesättningarna. Trots all rutinerna för dräktighetstest var 
goda i anläggningen och inga suggor flyttades vidare till dräktighetsavdelningarna om dc 
inte var dräktiga var antalet tomdagar per utgallrad sugga förhå llandevis s tort. Detta kan 
tolkas som att det fanns ett visst problem med aborter b land suggorna. De försökssuggor 
som kom at t utgallras 1 cent ral enheten utsattes också för betyd lig t fler 
sjukdomshehandlingar än övriga försökssuggor. En sto r ande l av dessa behand lingar 
utfördes p g a hen- och kliivlidandc, vilket visar på e tt intressant samhand mellan 
reproduktions- och bcn-/klövproblcm. 

Dc suggor som gick igenom dräktighe ten utan fördröj ni ng och sjukdomsproblem 
producerade d~irernot förhållandevis stora ku llar. En uppdelning av djuren efter den 
bedömning av rangordningen som utfördes vid utfodringen, visade emel lertid på skil ln ader 
mellan olika kategorierna av suggor. Dc ranglftga suggorna hade signifikant tler tmndagar. 
s ignifikant higre hu llökning samt signifikant 11e r skador under den senare delen "' 
driiktighetsperioden jämfört med de medel- repektive högrankade suggorna. Diiremot 
producerade de ranglåga respektive dc ranghöga suggorna tler levande födda grisar iin dc 
medelrankade suggorna . 

Allmänt kan konstateras att uppföljningen i centralenheten visade på ett i genomsnitt 
förvfmansviirt bra produktionsresultat hos de suggor som klarade av att hålla s in driiktighct. 
De många sjukdomsbehandli ngarna för ben- och kliivprohkm samt den höga procenten 
ofrivil liga utgal lringar p g a reproduktionsproblem antyder dock att många suggor inte 
klarade att bli dräktiga e ller att behålla s in dräktighet. Dc ski ll nader som registrerades 
mellan olika kategorier av suggor vad beträffar skadcförckomst. hullökning och produktion 
kan möjligen tjäna som förklaring till detta förhållande. De yngre och ranglåga djurens 
utsatthet i form av t1er skador och en lägre hullökning mttste antas vara negativ t fiir dessa 
djurs senare möjligheter all komma i brunst och att bli dräktiga. För att riirsiikra s ig om en 
långsiktigt god produktion och hiillbarhel måste djuren hftllas i j iunnt och bra hull. De n 
lägre produktionen hos de medelrankade suggorna kan kanske också förklaras av att de som 
unga blivit hån utsatta. En annan förk laring kan doc k vara att den "stress", som de 
medel rankade suggorna p g a sin mellanställning utsätts för, har en mer direkt negativ 
inverkan på produktionen. 

Förutom de negativa effekter pt1 djurens viilfärd, st1som skador på djuren och 
variationer i hu ll, som i tid igare studier (Olsson e t al. , 1993) visats vara ett resultat av 
inhysning av suggor i tvärtn"tgsbox ar med blötutfodring, tyder denna s tudie på att även 
produktionsresultaten påverkas. Resultaten visar a tt inhysning i sinsystem med stor 
konkurrens me llan s uggorna i första hand frlr konsekvense r för s uggornas hith<t. 
reproduktionsresultat och hållbarhet. Detta är en vikt ig kunskap infiir framtiden e fte rsom 
det ger en fingervisning om vi lka produktionsmåu som först piiverkas dft djuren utsät ts för 
stora påfrestningar. Utvärdering enbart med utgångspunkt från antal grisar per producerad 
kull visar inte he la sanningen och är därför aldrig til lräcklig. 
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4.2 studie 2 

Ti ll skillnad fn·m studie l g_1ordes i studie 2 en paralldl l jiirnförelse mellan två 
inhysni ngssystem . Inhysn ingssys temen skilde sig huvudsakl ige n åt vaJ giiiiJc 
konkurrensen vid utfodring. l bilda de jäm förda inhys ningssystemen var suggorna 
innestängda viu utfodringen. men i ESF-systemet utfodrades suggorna en och en f1t gången 
i ett för suggorna gemensamt ätb:ls medan suggorna i KS-systemet utfodrades sam iilhgt 
inom gruppen i indi viduella iith{ls för vmje Lljur. Detta har stor betydelse fiir konkurrensen 
mellan suggorna vid utfodringen. Konkurrens, kiibi luning och aggressioner i ni1rhdcn a\' 
foLierbåset iir problem i ESF-systemet som redovisats i tidi gare undersökningar (Olsson et 
al. , 1991 ). Djur med hög rang tenderar att även e fter att de fått foder göra en mängd s k 
"tombesök" i automaten, dvs besöka automaten utan att vara beräuigade till foder för att 
si icka rent foderrester i trf1ge t o d. Detta försvårar fiir dc ranglåga suggorna all hesoka 
automaten och orsakar oro oc h stn:ss h land djuren. 

Vid j ämförelse mellan gyltkullar, med avseende ptl antal födda och levande fiillda 
grisar samt grisarnas sj uklighet och dödlighet. noterades eme llert id inga signifikanta 
skillnader mellan sys te men. Snarare fanns en tendens att gy ltorna i de t mest 
konkurrenspräglade systemet (ESF) producerade nilgot !ler levande födda grisar. Däremot 
kons taterades att suggkullarna i ESF-systernet producerade en levande född gns mmdre per 
kull än suggorna i KS-systcmct. Vid en statistisk hearbetni ng enligt modell I var denna 
skillnad signi fikant. Di1 det i den statistiska moddlen iivcn togs hiinsyn till kullnummer 
(modell II ) försvann dock den signifikanta skillnaden mellan inhysningssystemen. Denna 
s killnad i resultat mellan dc bt1da statistiska modellerna förklaras av att den registrerade 
s ki llnaden hu vudsakligen berodde på att tddersfi\rdeln in gen hos suggorna i dc h[Hia 
j ämförda inhysningssystemen inte var densamma. I KS-systcmct producerades lkr kullar 
med kullnummer 3, 4 och 5. Då suggorna. som bekant, vid uenna ålder producerar sina 
största kullar leder delta också til l att produktionen per sugga i medeltal blir sti\rre. 

En jäml'iirelse av utgallringar och utgal lringsorsaker i de hilda systemen f<irk larar den 
ski llnad i åldersfördelning som uppkom under J'i\rsiikets gång. I ESF-systemet utga ll rades 
suggorn a h[Jde oftare (fler utgallringar per producerad kull) och i en yngre illder. 
F ram förall t gällde detta utgallringar p g a reprodukt ionsprohlcm men iivcn till viss del 
utgallringar orsakade av benproblcm. I jiimfiire lse meu svenska medelsiffror (Cedcrberg. 
1996) vm· utgallringsprocenten i försöksbesättningen totalt sett hög, siirskilt vad betrMfar 
utgallring p g a reproduktionsprohlcm. Della hedöms dock inte ha något med dc studerade 
inhysningssystemen att göra utan an tas huvudsakligen bero p;\ rut inen att moderdjur som 
löpte om, p g a försöksskiil, utgallrades direkt utan alt få nttgon "ny chans". 

Eftersom principen J'i\r insii llning av rekryteringsdjur i försöket var att syskon 
fördelades lika på dc tv{l inhysningssystemen, blev det större an talet utgall ringar i ESF
systemet inte kompenserat fullt ut med en högre rekrytering. Detta framgår hl a av att 
to talantalet producerade kullar efter försökets slut var störst i KS-systemet. 

Registreringarna av sjukdomar och sj ukdomsbehandlingar visade inte p{l n(tgra 
s ignifikanta sktllnader mellan systemen varken pt1 gyltor eller suggor. Det fanns all tsit inget 
som tydde på a ll det större an talet utgallringar i ESF-systemet även föregicks av en stiirrc 
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sjuklighet. I stii llet registrerades en viss tendens till tler hen- och rörelseproblem hos 
gyltorna i KS-systemct. Orsakerna till detta är dock troligen att unga djur med benproblem 
kunde klara sig i KS-systemet medan den större konkurrensen i ESF-systemel leJde llll all 

sådana djur m[tste utgallras. 

Liksom i studie l visar resultaten i studie 2 pii att skillnader i belastningar under 
sinperioden får mest tydliga konsekvenser för reproduktion och hållbarhet. Undersökningen 
i studie 2 visar emellertid oeks{t alt en god hållbarhet på djuren ~i ven får en positiv inverkan 
på totalproduktionen av grisar i en besättning. 

4.3 Sammanfattande slutsatser 

Inhysning av icke Jakterande suggor i system med stor konkurrens vid utfodringen f{tr 
inte enbart negativa konsekvenser för djurens vä lfiird utan resulterar även i en försämrad 
produktion. PMrcstningarna tycks primärt ge effekter på reproduktionen; antalet problem 
med utebliven brunst, om löp och dttliga dräktighetsresultat ökar. Ä ven benproblemen ii kar 
och det finns ett tydligt samband mellan ben- och reproduktionsproblern. Däremot ~ir det 1 

första skedel svi\rare att p{tv isa några direkta effekter på antalet fi>dda och levande li1dda 
grisar. sekundärt leder dock re produktions- och benproblemen även till en församrad 
produktion av antalet grisar. Det iikade utgallrings- och rek ryteringshehovet medfiir sii 
smån ingom att antalet unga djur, med en fiirhft llandevis liigrc produkti on, blir fler 1 

besättningen. 

Sammanl"attningsvis kan konstateras att det inte räcker med att e nbart liLLa pa 
byggnadskostnaderna di't man ska göra e n produktionsekonomisk ut värdering av olika 
inhysni ngssystem ti ll icke Jakterande suggor. Systeme ns inverkan på suggorna, dera~ 
välbefinnande och produktion måste också värderas. I inhysn ingsystem som tillgodoser 
djurens individuella behov, och som inte innebär konkurrens i form av ständiga kontlikter 
och aggressioner mellan dj uren, finns det med en god skötsel mycket goda förutsiittningar 
för att våra moderdjur ska producera bra och hålla länge. 
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I Sverige arbe tar vi numera enbart med lösdriftssystem till sinsuggor. Förbudet mot 
fixering av suggor under längre tidsperioder infördes huvudsakligen av 
djurskyddsmässiga skäl ; det fanns en allmän strävan mot att suggorna skulle få 
s törre rörelsefrihe t, bättre möjligheter att kunna hålla sig rena, och större möj ligheter 
att utöva ett naturligt beteende. Alla välfärdsproblem är dock inte lösta för att 
suggorna numera är lösgående. Bl a förekommer i vissa system en betydande 
konkurrens mellan suggorna vid utfodring. 

I denna rapport redovisas studier vars syfte främst varit att studera vilka effekter 
konkurrens vid utfodringen har på suggors hälsa, hållbarhet och produktion. 
studierna har genomförts dels genom individuell uppfölj ning av ett antal djur i en 
stor suggbesättning (suggpool) med tvärtrågsbox och blötutfodring (studie l), dels 
genom jämförande studier av två olika sinsuggsystem med olika belastning vad 
avser konkurrens vid utfodring (studie 2). En bättre förståelse av sambanden är 
viktig för att få en effektiv produktion med en god hållbarhet och ett gott 
välbefinnande hos djuren. 

Sammanfattningsvis konstateras att inhysning av icke Jakterande suggor i system 
med stor konkurrens vid utfodringen inte enbart får negativa konsekvenser för 
djurens välfärd utan även resulterar i en försämrad produktion. Påfrestningarna tycks 
primärt ge effekter på reproduktionen; antalet problem med utebliven brunst, omlöp 
och dåliga dräktighetsresultat ökar. Ä ven benproblemen ökar och det finns ett tydl ig t 
samband mellan bttn- och reproduktionsproblem. Däremot är det i första skedet 
svårare att påvisa några direkta effekter på antalet födda och levande födda grisar. 
Sekundärt leder dock reproduktions- och benproblemen även till en försämrad 
produktion av antalet grisar. Det ökade utgallrings- och rekryteringsbehovet medför 
så småningom att antalet unga djur, med en förhållandevis lägre produktion, blir fler 
i besättningen . · 
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