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Hälta och ledinflammationer bland smågrisar är ett stort problem inom grisproduktionen. I Sverige
behandlas idag ungefär var tionde gris med antibiotika för hälta under smågrisperioden och av dessa
djur behandlas cirka 75 % under de tre första levnadsveckorna. Dessutom medför skadorna ökad
arbetstid för undersökningar och antibiotikabehandlingar samt ekonomiska förluster i form av döda
grisar och minskad tillväxt. (4, 9, 11). Ständig användning av antibiotika i grisningsavdelningarna kan
dessutom långsiktigt utgöra en nackdel ur resistenssynpunkt (3).
Vanliga infektionsportar utgörs av hudsår (framförallt skavsår och bitskador), infektioner i
navelregionen, eller tonsiller/svalg i de fall suggan är smittbärare. Hälta hos smågrisar beror inte alltid
på ledinfektion. Den kan till exempel även förorsakas av smärta vid belastning till följd av skavsår
eller klövskador. Skavsår kan ses hos i stort sett samtliga smågrisar vid tre dagars ålder, men de har
som regel läkt av vid tre veckors ålder (5).
Golvets totala skadepotential beror på kontaktytan mellan golvet och djurets olika kroppsdelar. Om
kraften i en påfrestning överstiger vävnadens styrka, så uppkommer en fysisk skada (6, 12).Vi har
därför utvärderat åtgärder i befintliga inredningar för att minska frekvensen skavsår och ledinfektioner
i en konventionell besättning med låg procentuell andel av smågrisar behandlade mot ledinfektioner
(4,1±1,8 % under en treårsperiod). Besättningen har fyra grisningsavdelningar och betonggolvytan
åtgärdades i två av dem med material som vi tror har en potential att förbättra golvet sett ur smågrisens
perspektiv. Renoveringsarbetet utfördes av väletablerade byggföretag som utför lagningar av boxar
på svensk marknad ( = Thorocrete SL®, Växa Halland (Bild 1) och
= Piglet Floor®, Flowcrete
Sweden AB). De andra två avdelningarna åtgärdas inte utan fungerade som kontroll. Hur mycket halm
som verkligen behövs för att uppnå positiva effekter på betonggolv är oklart (8), men vi mätte upp 1kg
halm per sugga och 1hg halm per smågris / dag som ”normal” halmgiva i den ena avdelningen ( ) och
gav dubbla denna giva i den andra avdelningen ( ).

Bild 1. Lagning av betonggolv i

grisningsavdelningen

I vårt arbete ingick att korrelera incidensen hudskador i alla de fyra grisningsavdelningarna, liksom
deras korrelation till andelen smågrisar som drabbades av ledinfektion. Det var tre grisningsomgångar
som undersöktes per golvtyp. Totalt undersöktes 1073 smågrisar från 93 kullar levnadsdag 3, 10 och
17 ( = 28 kullar & 335 smågrisar; =19 & 210; = 24 & 285; = 22 & 243).
Det vanligaste fyndet utgjordes av skavsår på framknäna. De smågrisar som föddes på de lagade
golven hade minst skavsår på framknän (Figur 1). Dessutom observerades minskning av skavsår på
framknän i den grisningsavdelningen som fick dubbel tilldelning av halm. Dessa skador ökade i
omfattning levnadsdag 10 och därefter minskade de i alla fyra systemen. Levnadsdag 3 var
klövskadorna större i kontroll-grisningsavdelningen med ”normal” halmgivan än i de tre övriga
grisningsavdelningarna (p<0,001; Figur 2). Klövskadorna var mindre vanliga i de två
grisningsavdelningarna med åtgärdade betonggolvytan såväl dag 10 som dag 17.

Figur 1. Procentuell andell av skavsår på framknän
Figur 2. Procentuell andel av klövskador i skalan från
i skalan från 1-3 i alla fyra grisningsavdelningar
1 – 3 i alla fyra grisningsavdelningar
Symboler andra än svart i de här figurerna framträder en statistisk sklllnad till svart symboler inom dagar (skuggad = p<0,05;
grå = p<0,01; vit = p<0,001).

Av dessa totalt 1073 smågrisar behandlades 3,8 procent för rörelsestörningar före fyra veckors ålder.
Cirka 85 procent av djuren behandlades under de första tre levnadsveckorna. Incidens risk för
ledinflammation minskade från 1,5 % under den första levnadsveckan till 0,5 % under den fjärde
levnadsveckan. Förekomsten av ledinfektioner var högst i den kontrollavdelningen med ”normal”
halmgivan och lägst i de två grisningsavdelningarna med åtgärdad betonggolvyta (Figur 3).

Figur 3. Procentuell andel smågrisar som behandlats för ledinfektioner under första fyra levnadsveckor i alla fyraavdelningar

Betonggolvet kan vara mycket ojämna och skrovliga vilket kan slita bort horn och skinn från benen
hos smågrisarna och varje sår är att betrakta som en bakteriell infektionsport som kan orsaka akut
inflammation och hälta (7). Golvlagning med de material som använts i den här studien minskade
mekaniska skador på kroppen och klövskador betydligt samtidigt som de minskade förekomsten av
ledinfektioner hos smågrisarna. Även dubbel halmgiva minskade antalet ledinfektioner något. Lagning
av betonggolv och mängd av halm kan således utgöra viktiga förebyggande redskap för mot såväl
skavsår och klövskador som ledinfektioner. Dock visade sig golvet ( ) vara halkigt för suggorna,
vilket var en nackdel som dock kunde åtgärdades med mer halm under den först veckan efter grisning.
Däremot, är halmen inte alltid för att förebygga hudsår hos smågrisar med livlig aktivitet under
digivning eftersom sådana djur aktivt flyttar bort strömedel från liggytan (13).
Att anlägga ett golv är ett hantverk; det finns många metoder för att ta fram samma yta. I de flesta fall
är betong det enda alternativet vid materialvalet. Eventuellt kan sedan olika ytbehandlingar
diskuteras för att ge just den yta som efterfrågas (6). Under ett åt efter lagningen av betonggolven har
vi retrospektivt analyserat dödlighetsincidens och förekomsten av störningar i rörelseapparaten hos
smågrisar före avvänjning. Syftet med denna studie var att jämföra kontrollavdelningarna ( ; ) och
de avdelningar som fått ”åtgärdade boxar” ( ; ). I undersökning ingick 5616 levande födda
smågrisar ( = 114 kullar & 1448 smågrisar; =115 & 1394; = 118 & 1486; = 102 & 1288).
Dödligheten var definierad som ihjällegade smågrisar samt annan dödsorsak (låg livsduglighet, svält,
svaghet, diarré osv.).
Resultatet av studien visade att smågrisarna från lagade golven hade lägsta dödlighetsincidens under
hela året av studien (p<0,01; Figur 4). Cirka 85 procent av dödlighet skedde under den första
levnadsveckan, oftast i form av ihjälliggning av suggan. Dödligheten var högst under de första tre
levnadsdagarna, men den var inte korrelerad med ledinflammation. Under undersökningsperioden
behandlades 290 smågrisar för ledinflammation, vilket motsvarar 5,2 procent av totala antalet levande

födda grisarna (n = 5616). Cirka 85 procent av djuren behandlades under de första tre
levnadsveckorna. Förekomsten av ledinflammationer var lägst i en av grisningsavdelningarna med
lagad golvyta (p<0,01). En högre förekomst av ledinflammationer noterades i den andra
grisningsavdelningen med lagad golvyta , samt i de två kontrollavdelningarna ( ; ; Figur 5).

Figure 4. Procentuell andell av dödlighet under ett år efter
lagning av betonggolvyta i alla fyra grisningsavdelningar

Figur 5. Procentuell andel smågrisar som behandlats för
ledinfektioner under första fyra levnadsveckor

Lagade golv och en viss mängd halm kan spela en viktig roll i förebyggande syfte mot ledinfektioner
och dödlighet hos smågrisar. Det stora flertalet av såväl dödsfall som förekomst av skavsår inträffar
under den första levnadsveckan. De tillfälle då smågrisar kläms till döds av suggan inträffar när hon
reser sig från stående till liggande position. Golvet kan inverka på hur suggan lägger sig ned (1), och
den här studien visar att smågrisdödligheten var betydelsefull mindre i boxarna med lagade golv ( ;
). Rörelsestörningar hos smågrisar associeras oftast med ledinfektioner. Dessa kan i sin tur ha olika
orsaksbakgrunder, varav en av dem kan utgöras av golvet (2). I den här besättningen med ett gott
med
hälsoläge minskade förekomst av ledinfektioner hela det sista året i en grisningsavdelning
lagade golvyta (p<0,01) (14).
Mycket finns ännu kvar att undersöka och vi jobbar vidare på att försöka mäta antikroppar riktade mot
Streptococcus equisimilis, såväl i mjölk som i blodserum. Testerna befinner sig under utvärdering
(10). Med hjälp av videoinspelning studerar vi på djurens beteende och aktiviteter under den hela
dygnet och jämföra djurens aktivitetsgrad med omfattning av skavsår och ledinflammationer mellan
boxar med olika underlag.
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