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• Bakgrunn for Innovasjonsprosjekt for
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• Velferdsparametere for gris med mer
plass og i større grupper
• Produksjon og økonomi for hold av
gris med mer plass og i større grupper

IPN Griseløftet
• Bakgrunn for prosjektsøknad var kritikken av dyrevelferd hos norsk gris og fraværet av en
faglig diskusjon om det.
• Et bidrag til mer kunnskap om dyrevelferd hos slaktegris spesielt.
• Finansiert av12 mill. kr fra «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» og
egeninnsats fra prosjektdeltagerne.
• NMBU med Inger Lise Andersen og Marko Ocepek i spissen driver forskningen.
• Norsvin, Fjøssystemer og Felleskjøpet Fôrutvikling er deltagere sammen med Nortura SA
som er eier og styrer prosjektet.

Griseløftprosjektet: feltundersøkelse i 87 norske besetninger
fordelt på 4 regioner (1 gårdsbesøk de siste 2-3 ukene av slaktegrisperioden),
samt 3 ulike forsøk (hvor vi har fulgt grisene i hele slaktegrisperioden):

2 forsøk med henholdsvis ulikt areal og gruppestørrelse hos Moshus (som vi presenterer i dag),
samt et forsøk på Mære landbruksskole som omhandler atferd,
velferd og produksjon hos slaktegriser som får tilgang til ulike typer rotematerialer eller kombinasjon av disse

• Bakgrunn for Innovasjonsprosjekt for
Næringslivet (IPN) Griseløftet
• Velferdsparametere for gris med
mer plass og i større grupper
• Produksjon og økonomi for hold av
gris med mer plass og i større grupper

Hva ble registrert og hvordan?
Noen av velferdsparametrene som ble registrert i denne
delen av undersøkelsen (andel griser per binge med):
-Frykt for ukjent person (andel fryktsomme vs. andel
kontaktsøkende)
- Hold: tynne griser
- Renhet gris (3 nivåer)
- Bevegelighetsproblemer (2 nivåer)
- Sår/bitemerker på ører (2 nivåer)
- Sår/bitemerker på kropp (3 nivåer)
- Sår/bitemerker på hale (2 nivåer)
- Halepositur (rett hale, krøll på halen, logring)

Effekt av to ulike gruppestørrelser på velferd i
tradisjonelle binger; forsøksoppsett:

8 grupper/binger med 9 vs. 18 griser i hver

Velferdsprotokoll gjennomført i uke 1 (start), 6 (midten )
og 9 (slutten) av slaktegrisperioden

Forsøk gruppestørrelse: Færre griser med sår og bittskader i
binger med 18 griser enn med 9 griser per binge

9 griser

18 griser

Gjsn.% (SE)

Gjsn.% (SE)

/sår

F (1, 43) P-verdi

Kontaktsøkende

68.0 (2.3

44.4 (3.7)

29.9

<0.001

Moderat skitne griser

44.9 (2.9)

35.8 (3.1)

4.9

0.043

Øresår

62.5 (4.4)

49.3 (5.4)

18.4

<0.001

Halesår

30.1 (2.4)

10.8 (1.4)

26.4

<0.001

Sår på kropp

48.6 (6.2)

42.8 (6.2)

3.8

0.072

% griser per binge (fordelt på alvorlighetsgrad):
9 griser
18 griser
Noen få halesår:

25.5 (2.5)

8.7 (1.4)

Blødende halesår/kort hale:

4.6 (1.1)

2.1 (0.5)

NB Ved 18 griser går forekomsten av halesår ned utover
fra start til slutt I slaktegrisperioden, mens ved 9 griser per
binge så øker den!!

Forsøk gruppestørrelse: Ingen forskjell på de to ulike
gruppestørrelsene, men bevegelighetsproblemer øker over tid i
slaktegrisperioden uavhengig av gruppestørrelse
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Effekt av 2 ulike dyretettheter på velferd i tradisjonelle
binger

32 binger totalt. 16 binger med
7 griser i hver (1.5 kvm. per gris)
og 16 binger med 10 griser i hver

(1.0 kvm. per gris)

Samme velferdsprotokoll som i forsøk med gruppestørrelse

Forsøk dyretetthet: Halen er et viktig signal for grisen, og resultatene viser
at høy dyretetthet gjør at grisene logrer mindre og har mer rett hale

Forsøk dyretetthet: lavere andel griser med sår på ører og kropp ved lav
dyretetthet (1.5 m2) enn ved høy (1 m2), og forekomst av sår på ører og
kropp går ned utover i slaktegrisperioden

% griser per binge

Øresår

Høy dyretetthet

Lav dyretetthet

Sår kropp

Høy dyretetthet

Lav dyretetthet

Forsøk dyretetthet, Halesår: Færre griser med halesår ved
lav dyretetthet (1.5 m2) enn ved høy (1 m2), og ikke minst :
ved lav dyretetthet går forekomsten ned over tid mens ved
høy dyretetthet øker den faktisk!

% griser per binge

Halesår

Høy dyretetthet

Lav dyretetthet

Forsøk dyretetthet, Bevegelighetsproblemer: Ingen effekt av dyretetthet her,
men bevegelighetsproblemer øker over tid i slaktegrisperioden uavhengig
av dyretetthet!
Bevegelighetsproblemer
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Konklusjon: Velferdsparametere
Gruppestørrelse (18 vs. 9 griser)

Areal (1.5 m2 vs. 1.0 m2)

• Lavere andel griser med sår på ører og
kropp ved 18 griser i bingen enn 9

• Lavere andel griser med sår på ører og kropp ved lav
dyretetthet enn ved høy

• Lavere andel griser med halesår ved 18
griser i bingen enn ved 9

• Lavere andel griser med halesår ved lav dyretetthet
enn høy

• Andel griser med halesår øker over tid
ved 9 griser i bingen mens ved 18 griser
avtar den over tid

• Andel griser med halesår øker over tid ved høy
dyretetthet mens ved lav dyretetthet reduseres den
over tid

• Ingen effekt av dyretetthet på bevegelighetsproblemer,
• Ingen effekt av gruppestørrelse på
men andel griser med bevegelighetsproblemer øker i
bevegelighetsproblemer, men andel
omfang utover i slaktegrisperioden
griser med bevegelighetsproblemer øker i
omfang utover i slaktegrisperioden

• Bakgrunn for Innovasjonsprosjekt for
Næringslivet (IPN) Griseløftet
• Velferdsparametere for gris med mer
plass og i større grupper
• Produksjon og økonomi for hold av
gris med mer plass og i større
grupper

Produksjonsresultater, gruppestørrelse
Liten gruppe (9 dyr)

Stor gruppe (18 dyr)

Gjennomsnitt (standardfeil)

Gjennomsnitt (standardfeil)

P

Kjøttprosent (%)

59.3 (0.2)

59.7 (0.3)

0.3

Slaktevekt(kg)

94.2 (0.7)

95.6 (0.7)

0.09

Antall fôrdager

85.6 (0.8)

88.8 (0.2)

0.01

Estimert sluttvekt(kg)

137.5 (1.0)

140.4 (1.0)

0.09

1222.0 (12.0)

1210.7 (11.7)

0.4

2.65 (0.0)

2.66 (0.0)

0.9

Gjennomsnittlig daglig tilvekst (g)
FCR (FEn/kg tilvekst)

Differanse i dekningsbidrag per gris
- gruppestørrelse
Dekningsbidraget gir en indikasjon på hvor stor del av inntektene som er igjen til å dekke faste
kostnader og en eventuell fortjeneste

Gruppestørrelse

Liten gruppe (9 dyr)

Stor gruppe (18 dyr)

Slaktevekt (kg)

94.2

95.6

Kjøttprosent

59.3

59.7

3252.7

3308.7

FEn/kg tilvekst

2.65

2.66

Daglig tilvekst (g)

1222

1211

Fôrforbruk/dag(FEn)

3.24

3.23

1263.9

1295.6

Smågrispris*

1268

1268

Dekningsbidrag per dyr**

721

745

Pris per slaktegris korrigert for kjøttprosent og puljetillegg*

Fôrkostnad/ dyr

Differanse: 24 kr/dyr
*dagens snittpriser Norsvins grisebørs på slakt, smågrispris og fôr
** Kun variable kostnader knyttet til kjøp av smågris og fôr (ikke arbeidstimer, variable innsatsfaktorer)

Beregnet av Øystein Moen (Norsvin SA), produksjonstall fra Felleskjøpet Fôrutvikling

Produksjonsresultater, areal per gris
Lav tetthet ( 1,5 m2/dyr)

Høy tetthet (1 m2/dyr)

Gjennomsnitt (standardfeil)

Gjennomsnitt (standardfeil)

P

Kjøttprosent (%)

60.3

(0.2)

60.4 (0.1)

0.8

Slaktevekt(kg)

93.0 (0.6)

92.5 (0.5)

0.50

Antall fôrdager

84.6 (0.8)

85.5 (0.2)

0.33

Estimert sluttvekt(kg)

136.7 (1.0)

136.0 (1.0)

-

Gjennomsnittlig daglig tilvekst (g)

1224.0 (9.6)

1208.0 (7.5)

0.3

2.58 (0.0)

2.59 (0.0)

0.9

FCR (FEn/kg tilvekst)

Differanse i dekningsbidrag per gris
- Tetthet
Dekningsbidraget gir en indikasjon på hvor stor del av inntektene som er igjen til å dekke faste
kostnader og en eventuell fortjeneste
Areal per gris

Lav tetthet (1.5 m2/dyr)

Høy tetthet (1 m2/dyr)

Slaktevekt (kg)

93.0

92.5

Kjøttprosent

60.3

60.4

3229.9

3214.4

FEn/kg tilvekst

2.58

2.59

Daglig tilvekst (kg)

1.224

1.208

Fôrforbruk/dag (FEn)

3.14

3.10

1205.0

1200.5

Smågrispris*

1268

1268

Dekningsbidrag per dyr**

756.9

745.9

Pris per slaktegris korrigert for kjøttprosent og
puljetillegg*

Fôrkostnad/ dyr

Differanse: 11.0 kr
*dagens snittpriser Norsvins grisebørs på slakt, smågrispris og fôr
** Kun variable kostnader smågris og fôr (ikke arbeidstimer, variable innsatsfaktorer)

Beregnet av Øystein Moen (Norsvin SA), Produksjonstall fra Bjørkøy, 2022

Effekt av økt areal på dekningsbidrag per år
Areal per gris

Lav tetthet
(1.5 kvm/ dyr)

Høy tetthet
(1 kvm/dyr)

Areal i fjøs

600

600

Antall gris / innsett

400

600

Antall innsett

3.5

3.5

Antall gris / år

1400

2100

Dekningsbidrag / gris

756.9

745.9

1059 660

1566 390

Dekningsbidrag / år
Differanse

506 730
Beregnet av Øystein Moen (Norsvin SA)

Konklusjon: Produksjon og økonomi
Gruppestørrelse

Areal

• Forskjell i fôrdager er signifikant, men
ikke resultat av gruppestørrelse

• Ingen signifikant forskjell i
produksjonsresultater, men for høy
tetthet:

• Ikke signifikant, men ...
• Høyere kjøttprosent og slaktevekt
• Lavere tilvekst
• Lavere fôreffektivitet

• Marginale forskjeller i dekningsbidrag per
dyr.
• I dette tilfellet var det lønnsomt å ha
dyrene tre dager lengre.

• Lavere tilvekst
• Lavere fôreffektivitet

• Marginale forskjeller i
dekningsbidrag/dyr

• Kostnadene av et slikt tiltak i
eksisterende besetninger er betydelige.

Erfaringer fra produsent
• Ingen forskjell i bruk av strø
• «Enklere å gjøre rent»

• Ikke tallfestet forskjell i arbeidstid
• «Bedre oversikt i bingen med færre dyr»

• Ikke tallfestet andre sosio-økonomiske effekter
• «Triveligere med færre dyr i bingen»
• «Godt tiltak, hvis det passer livssituasjon og økonomi på gården»

Oppsummering
• Bedre velferd i store grupper med 18
kontra 9 gris og for gris med 1,5 m2
kontra 1 m2 areal.
• Generelt liten eller ingen forskjell i
produksjonsresultater eller
kjøttprosent
• Marginale forskjeller i dekningsbidrag
per gris, men dekningsbidrag per år er
betydelig redusert for produksjon med
1,5 m2 per gris

