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Resurseffektivitet – djurvälfärdens betydelse
Under det senaste årtiondet har det skett stora förändringar i svensk grisproduktion, med
större gårdar och mer specialiserad produktion. Denna utveckling har lett till en ökning av
antalet djur per besättning och större krav i produktionen. Kravet på ett system som
säkerställer en hög djurvälfärd har blivit tydlig. Genom att integrera djurvälfärdsindikatorer i
ett kvalitetssäkringssystem kan djurvälfärden ytterligare säkras. Djur som mår bra, producerar
också bra och är på så sätt resurseffektiva.
Syftet med rapporten är att identifiera aktuella djurvälfärdsproblem inom svensk
grisproduktion. Detta för att ge förslag på att antal djurbaserade indikatorer som kan användas
som kriterier i ett kvalitetssäkringssystem för produktion av Gris för att säkerställa en god
djurvälfärd och också en bra resurseffektivitet.

Bakgrund
De senaste händelserna inom svensk grisproduktion, där flera besättningar blivit uthängda i
media på grund av bristande djurskötsel, har medfört en ökad medvetenhet och en
angelägenhet hos konsumenter om hur våra livsmedelsproducerande djur egentligen har det.
Konsumenterna efterfrågar en transparent, tydlig och lättförstådd information om hur
animalieprodukter egentligen produceras. Som svar på detta bekräftar marknadsföringsstudier
att producenter och handeln är beredda att tillämpa nya djurvälfärdskriterier för att förse
konsumenter med mervärden (European Commission 2002).
EU-projektet Welfare Quality® presenterade i oktober 2009 ett nytt bedömningssystem för att
värdera djurvälfärd. Bedömningssystemet kan utföras av oberoende part och fungerar rättvist
inom hela EU. Systemet bygger på att man studerar djuren, snarare än tillgången på resurser.
Detta möjliggör ett objektivt sätt att mäta djurvälfärden, vilket också är trovärdigt mot både
producenten och marknaden. Metoden att använda sig av olika typer av djurvälfärdsindikatorer
i ett kvalitetssäkringssystem skulle på ett effektivt och resursbesparande sätt kunna säkerställa
ett gott djurskydd och säkra det utlovade kravet - god djuromsorg. Resultaten vid
bedömningarna skulle också kunna användas som underlag vid betalning till lantbrukarna och
ge konsumenter information om graden av djurvälfärd ovanför den miniminivå som
lagstiftningen stadgar. Bedömningen skulle kunna kopplas till en rådgivning, såsom
produktionsrådgivare/besättningsveterinär.

Material och metod
Rapporten är en litteraturstudie där det genomförs en övergripande studie av
välfärdsindikatorer inom framförallt den svenska grisproduktionen. Som en inledning
beskrivs företaget Sigill Kvalitetssystem AB och hur de jobbar med djurvälfärd inom
grisproduktionen. Därefter redogörs de olika synsätten på djurvälfärd. Efter det kommer
aktuella djurvälfärdsproblem inom grisproduktionen identifieras. Samtliga djurkategorier
kommer att omfattas, det vill säga suggor, smågrisar, avvänjningsgrisar och slaktsvin. Det
kommer att ges en inblick i EU-projektet Welfare Quality® och vilka djurvälfärdsindikatorer
som skulle kunna implementeras i svensk grisproduktion. Det kommer också att studeras
möjligheter att integrera information från produktionshjälpmedel såsom PigWin.
Utifrån vad som framkommer i litteraturstudien ges förslag på ett antal olika
djurvälfärdsindikatorer som kan användas i ett kvalitetssäkringssystem.
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Litteraturstudie
Företaget Sigill Kvalitetssystem AB
Standarden för kvalitetssäkrad produktion, Svenskt Sigill, formades i mitten av 90-talet
som ett regelverk hos Lantmännen för att certifiera spannmålsproduktion. Regelverket
utvecklades i samarbete med SLU och livsmedelsindustrin. Den 1 juli 2001 tog Sveriges
bönder på LRFs stämma ställning för Svenskt Sigill. De tyckte senare att om Svenskt
Sigill skulle bli riktigt starkt kunde inte spannmålsproduktionen stå ensam. Sigill
Kvalitetssystem AB skapades då som ett dotterbolag till LRF.
Kraven på våra livsmedel, både från myndigheter och från konsumenter, förändras
ständigt. Idag omfattar kraven även primärproduktionen och många produktioner har idag
en obligatorisk kvalitetssäkring för att få leverera till handeln. Sigill Kvalitetssystem ABs
mål är att; ”… skapa en uthållig jordbruks- och trädgårdsproduktion som möter
konsumenternas krav. Märket står för ett livskraftigt jordbruk, ett jordbruk som leder
kvalitetsutvecklingen. Det garanterar svenska råvaror och har därför betydelse för
landskapsbilden.”(Svenskt Sigills hemsida, 2010-11-16).

Djuretiska värderingar inom Svenskt Sigill
Svenskt Sigill har en väl utarbetad plan för djuromsorg. På företagets hemsida
(www.svensktsigill.se) framgår tre värderingar, (1) God djuromsorg, (2) Friska djur utan
läkemedel, (3) Avel för friska djur. Företagets policy bygger på LRFs värderingar enligt den
svenska modellen. Vad gäller god djuromsorg är att det ska finnas ett samspel mellan
människa och djur och att vi har ett ömsesidigt behov och nytta av varandra. Vikten av
djurens grundläggande fysiologiska behov betonas och att dessa ska vara vägledande när
djurhållningen utformas. Djuren ses som kännande varelser och med kunskap och
engagemang ska de skyddas mot smärta, lidande och negativ stress. En god djuromsorg ska
tas i beaktning även vid transport och avlivning. För att få friska djur utan läkemedel läggs det
stor tyngdpunkt vid förebyggande arbete som undviker riskerna för läkemedelsresistenta
bakterier och parasiter. Smittskyddsåtgärder, avelsarbete, näringsriktigt foder, god djurmiljö
och skötsel är samtliga viktiga för att förebygga sjukdomar. Svenskt Sigill tar avstånd mot
rutinmässig användning av hormoner och att dessa endast får användas restriktivt under
veterinärt ansvar vid fruktsamhetsstörningar. Avelsmålet ska innebära ökad motståndskraft
mot sjukdomar, sund konstitution och hög fruktsamhet. Avel som främjar djurens möjlighet
att bete sig naturligt är ett krav och den genetiska variationen ska bevaras. För att kontrollera
att reglerna efterlevs görs kontroller vartannat år av ett oberoende certifieringsorgan (Svenskt
Sigills hemsida, 2010-11-16).
Det finns två standarder för grisproduktion inom Svenskt Sigill, dels IP SIGILL Gris samt
Grundcertifiering Gris. IP SIGILL Gris och Grundcertifiering Gris syftar till att säkerställa
miniminivån i det svenska djurskyddet och det finns en del resursbaserade
djurvälfärdsindikatorer i bägge standarderna, såsom att utrymmeskraven ska uppfyllas och att
alla grisar ska ha tillgång till halm. Standarden IP SIGILL Gris ska dessutom utöver
minimikraven ytterligare säkerställa en högre djurvälfärd hos de anslutna besättningarna. Idag
tillämpas redan djurvälfärdsindikatorer inom mjölkbesättningar anslutna till IP SIGILL vilket
har gett intresse för att utveckla ett liknande system för svensk grisproduktion.

Arbetet med djurvälfärd inom svensk grisproduktion
Sedan 1988 har Svenska Djurhälsovården (SvDHV) arbetat med att dokumentera och
förbättra förhållandena inom landets slaktgrisuppfödning. Bönderna ansluter sig frivilligt till
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djurhälsovården. SvDHV har idag inblick i hur 90 procent av Sveriges grisar har det. SvDHV
får uppgifter från alla slakterier över hälsotillståndet för alla grisar som föds upp i landet.
SvDHV statistik visar att de svenska grisarnas hälsotillstånd blir allt bättre, under de senaste
20 åren har grisarnas anmärkningar vid slakt halverats. Det händer ytterst sällan, inte ens en
gång per år, att en uppfödare som får en anmärkning av Djurhälsovården inte vill ha
Djurhälsovårdens hjälp att förbättra djurhälsan på sin gård (Svensk grisproduktion och
svenskt djurskydd, LRF, 2009)
Arbetet med kontroll och inspektion av djurskyddet på grisgårdar sker av flera instanser.
Grisbesättningar får veterinärbesök i snitt varannan månad. Alla djur som skickas till slakt
inspekteras av en statligt anställd besiktningsveterinär på slakteriet. Dessutom utförs
djurskyddsinspektioner på gårdarna vilka sedan 1 januari 2009 organiseras av länsstyrelserna.
Tidigare ansvarade kommunerna för dessa inspektioner som då gjordes ungefär vart femte år.
Någon sammanställning av hur många besök eller andra aktiviteter som länsstyrelserna
genomfört sedan de tog över ansvaret har ännu inte gjorts. Det betyder att det ännu inte går att
jämföra omfattningen på tillsynen och dess effekter idag jämfört med då kommunen hade
tillsynsansvaret (Svensk grisproduktion och svenskt djurskydd, LRF, 2009). Sedan 2010 finns
det dessutom en tredjepartcertifiering av Sveriges alla grisgårdar. Certifieringen innebär att
grisproducenter får besök vartannat år av ett oberoende certifieringsorgan och att de därmed
ska kunna visa att de lever upp till svensk djurskyddslag (Svensk Sigill, 2010).

Djurvälfärd
Vad innebär djurvälfärd?
Idag används ofta ordet djurvälfärd som ett samlingsnamn för djurvälfärd, djurskydd och etik.
Definitionen på dessa är viktiga att skilja på för att veta vad som menas. Djuretik är de tankar,
värderingar, regler och lagar som människan grundar sina handlingar på. Djurskydd är det vi
människor gör för att skydda och ta hand om djuren, exempelvis genom att utfordra dem.
Djurvälfärd däremot, utgår från djurens perspektiv som exempelvis innebär att djuret inte är
hungrig (Keeling, L. 2008). Det finns många definitioner på begreppet djurvälfärd.
Amerikanen Bernhard Rollins (1995) åsikt är en i raden av bedömningar och lyder enligt
följande: ”Ett djurs välfärd är dess frihet att utföra de flesta slag av naturligt beteende”.
Teoretikerna talar om olika ståndpunkter om vad som utgör välfärd för djur. Dessa
ståndpunkter beskrivs i Figur 1.
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Figur 1: Tre olika synsätt på djurvälfärd (Lund et al., 2004)

1. Det subjektiva synsättet innebär det djuret känner. Djuret ska uppleva bekvämlighet,
tillfredsställelse samtidigt som djuret ska vara rimligt fri från långvarig eller stark
smärta.
2. Synsättet om den biologiska funktionen innebär att djuret ska växa normalt, ha en
god reproduktion och vara förhållandevis fri från sjukdom, skada, näringsbrist och
avvikelser i beteendet och fysiologin.
3. Naturligt liv för djuret innebär att det ska, så långt som möjligt, hållas i sin naturliga
miljö samt tillåtas utveckla och använda sina naturliga anpassningar och förmågor.
Många av ståndpunkterna argumenterar för att ett djurs välfärd primärt handlar om dess
känslor av välbefinnande. Vilken faktor som anses viktigast varierar exempelvis beroende på
vilket perspektiv personen i fråga har och vilken situation det gäller och är därför en subjektiv
uppfattning. Ian Duncan (1993) hävdar att ”Varken hälsa, vitalitet eller frånvaro av stress är
nödvändig för att sluta sig till att ett djur har god välfärd. Välfärden beror på vad djuret
känner.” Ett exempel är slaktsvin i konventionell produktion där producenten kan anse att
välfärden är hög ur synvinkeln om biologiska funktioner då de äter bra, har god tillväxt, har
god fysisk hälsa samt att hygienen i systemet är god. Å andra sidan kan man ur ett perspektiv
med djurens känslor i fokus anse att djurvälfärden är låg, då slaktsvinen utsätts för en trång
och understimulerande miljö som förmodligen leder bland annat till att de blir stressade och
upplever frustration över att inte kunna kontrollera sin miljö. Även ur det naturliga
perspektivet skulle man anse att dessa slaktsvin har en låg välfärd då de inte lever som de
skulle ha gjort i vilt tillstånd (B.Algers, S. Gunnarsson, L.Nordenfelt et al., 2008).
Grunden för livsmedelsbranschens djuromsorg är den svenska djurskyddslagen. Två
paragrafer som är speciellt väsentliga vad gäller djurvälfärd lyder enligt följande:
2 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
/…/
4§ Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
(Djurskyddslagen 1988:534 med senare ändringar; ändring av 4§ enligt Lag 2003:1076).
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Tanken med djurskyddslagen är att om man håller och nyttjar djur, så ska man samtidigt ta
hänsyn till deras välfärd. Vad innebär då djurvälfärd enligt djurskyddslagen? Studeras
ovanstående paragrafer kan man finna tre olika aspekter: (1) frånvaro av lidande, (2) hälsa och
frånvaro av sjukdom, och (3) naturligt beteende. Vid frånvaro av lidande talas det om ett
känslobaserat synsätt, där frånvaro av smärta och lidande och närvaro av positiva känslor som
t.ex. välbefinnande sätts i fokus. Hälsa och frånvaro av sjukdom speglar det funktionsbaserade
synsättet och inriktas på att kroppens organ fungerar normalt och att djuret kan anpassa sig till
olika miljöer och situationer. Slutligen, naturligt beteende anses som möjligheten till
förverkligande av sitt naturliga liv och uppvisande av hela repertoaren av naturligt beteende
(B.Algers, S. Gunnarsson, L.Nordenfelt et al., 2008). Dessa betraktelsesätt är de som också
förekommer i den akademiska debatten när man pratar djurvälfärd. Den mest utbredda
definitionen internationellt har blivit de Fem Friheterna för Djurvälfärd (The Five Freedoms
for Animal Welfare), sammanställda av John Webster, professor i djurhållning och forskare.
Djuret anses ha en god välfärd om följande kriterier uppfylls: frihet från hunger och törst
genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft,
frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en
komfortabel viloplats, frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta
eller snabb diagnos och behandling, frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose
djurets behov av tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag, frihet från
rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande
(UK Farm Animal Welfare Council, press statement, 1979). Samtliga av dessa kriterier
representerar en frihet från någonting negativt, medan djurvälfärd i ett modernt koncept
istället innebär en närvaro av något positivt, såsom positiv sinnesstämning (vad ett djur
”tycker om”) samt resurser som ett djur är motiverad att uppnå (vad ett djur ”vill”). Det
moderna konceptet av djurvälfärd lyfts fram av Farm Animal Welfare Council (FAWC 2009).

Djurvälfärdsindikatorer
Ett sätt att värdera djurvälfärd
Djurens välfärd har traditionellt mätts framförallt genom att undersöka djurets fysiska
tillstånd, fysiologi och beteende, för att på så sätt få en uppfattning om djurets svar på hur det
behandlas. I praktiken har detta inneburit att djurvälfärd har försökt förebyggas, i
kontrollprogram och lagstiftning, genom att ställa krav på skötsel- och resursbaserade mått
såsom stallbyggnader, medicinering och utfodring. I dagens forskning fokuseras det däremot
på att i större utsträckning använda sig av djurbaserade mått t.ex. hull, hälsa och renhet för att
säkerställa en god djurvälfärd, så kallade djurvälfärdsindikatorer. Idag används
djurvälfärdsindikatorer framförallt inom djurvälfärdsprogram som vill nå längre än att bara
undvika vanvård eller lidande (Blockhuis. H, 2005). I Jordbruksverkets rapport ”Ett djurskydd
i förändring” (2008:24) tas bland annat djurbaserade indikatorer upp och exempel på hur olika
branscher och kontrollprogram använder sig av dem ges. Beroende vad det är man är
intresserad av så kan man införskaffa sig information från olika typer av indikatorer.
Som kompletterande information till de djurbaserade indikatorerna kan man använda
nyckeltal från data (t.ex. smågrisdödlighet, utslagningsfrekvens, slaktskador, tillväxt)
skötselbaserade indikatorer (t.ex. halmning, utfodring, tillsynsfrekvens, ålder vid avvänjning)
samt resursbaserade indikatorer (t.ex. ljusinsläpp, luftkvalitet, utrymme/inredning), se figur 2.
I arbetet med att utveckla djurvälfärdsindikatorer går mycket ut på att hitta den bästa
indikatorn för något man vill kontrollera eller få information om det man vill säkerställa
(Personligt meddelande Strandberg, 2010). Djurvälfärdsindikatorerna utvärderas utifrån tre
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kriterier: tillförlitlighet, upprepbarhet och genomförbarhet. Detta innebär att det som noteras
verkligen säger något om djurets välfärd, att olika personer kommer fram till samma sak, att
en person bedömer konsekvent och att bedömningen är robust och hyfsat oberoende av
förändringar i väderlek, årstid m.m. Beroende på utfall väljs olika många eller att de får ha
olika stort värde i t.ex. ett kontrollprogram eller omsorgsprogram. Exempelvis; för att
kontrollera att djuren inte är törstiga (ett mycket basalt exempel) är det svårt att titta på djuret
för att konstatera att det är just tillgången på vatten som är felet, och att det inte är något annat
som är fel. Att hämta eller få fram några nyckeltal från data är inte heller någon bra metod.
Att däremot se efter att det finns tillräckligt många väl fungerande vattenkoppar/nipplar är det
allra bästa indikatorn (resursbaserad) på att djuren får vatten i den mängd de behöver
(Personligt meddelande Strandberg, 2010).

Figur 2: Djurvälfärdsindikatorer kan kategoriseras utefter fyra olika områden (Strandberg, 2010).

EU-projektet Welfare Quality
Det hittills mest omfattande projektet gällande djurvälfärdsindikatorer är Welfare Quality®. I
projektet som startade år 2004, har forskare arbetat med att utveckla olika sätt att bedöma
djurens välfärd, såväl på gård liksom slakteri. Resultaten presenterades under en konferens i
oktober 2009. De djurgrupper som forskarna har koncentrerat sig på är produktion av nötkött,
mjölk, gris, slaktkyckling och ägg (Blockhuis, 2010).
Welfare Quality®´s protokoll för grisar kan användas både för intensiva och extensiva system.
För att bedöma djurvälfärden används fysiologiska mått, hälsomått och beteendeaspekter.
Beroende på djurkategori sker denna bedömning i produktionen och/eller på slakteriet, se tabell
1.
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Tabell 1: Bedömningsprotokollet omfattar:

Suggor
smågrisar

och

Tillväxtgrisar
slaktsvin

och

Uppfödning

Produktion

X
Smågrisar

X
Suggor
X

Transport och slakt

X

(Welfare Quality® , 2009).

Welfare Ouality® använder sig av fyra olika principer för att utvärdera djurvälfärden hos
djuren: Bra inhysning, bra utfodring, god hälsa och normalt beteende. Varje princip har sedan
två till fyra kompletterande välfärdskriterier (totalt 12 kriterier) som bedöms. Syftet med
systemet är att det ska vara ett verktyg vid utvärdering av djurvälfärd samtidigt som det ska
fungera som en mall för att ge råd till producenter och hjälpa dem att uppfylla de
välfärdsförhållanden som krävs för att nå mervärdesmarknader. Konsumenterna ska också
kunna få en garanti för att djurvälfärden har kontrollerats i primärproduktionen. Idag är
Welfare Quality®´s djurvälfärdsindikatorer lämpade för utvärdering av djurvälfärd inom hela
EU (Blockhuis, 2010).
Bedömning av smågrisars djurvälfärd utifrån de fyra principerna (bedöms på gården)
Bra utfodring
Bedöms genom att ställa frågor till besättningsansvarig om avvänjningsrutiner samt att
bedöma drickanordningens renhet och funktionalitet.
Bra inhysning
Bedöms genom att bedöma förekomst av gödsel på kroppen samt att studera flämtning och
gruppering i kullen.
God hälsa
Bedöms genom att studera förekomst av hälta, hosta, nysningar, tung andning, tarmproblem,
nervsjukdomar, dödlighet och fläkta ben.
Normalt beteende
Ingen bedömning i dagsläget.
(Welfare Quality®, 2009).
Bedömning av suggors djurvälfärd utifrån de fyra principerna (bedöms på gården)
Bra utfodring
Bedöms genom att studera hull samt drickanordningens renhet och funktionalitet.
Bra inhysning
Bedöms genom att studera förekomst av bölder, bogsår och gödsel på kroppen. Gruppering,
flämtning och utrymme studeras också.
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God hälsa
Bedöms genom att studera av hälta, sår på kroppen samt dödlighet, hosta, nysningar, tung
andning, tarmproblem, reproduktionsproblem, hudproblem, navelbrock och lokala
infektioner.
Normalt beteende
Bedöms genom att studera stereotypier, rädsla för människor, socialt och undersökande
beteende.
(Welfare Quality®, 2009).
Bedömning av tillväxtgrisars djurvälfärd utifrån de fyra principerna (bedöms på
gården och på slakteriet)
Bra utfodring
Bedöms genom att studera hull samt antal drickanordningar och dess renhet och
funktionalitet.
Bra inhysning
Bedöms genom att studera bölder och gödsel på kroppen. Gruppering, flämtning, frossa och
utrymme studeras också.
God hälsa
Bedöms genom att studera hälta, skador på kroppen, svansbitning. Även dödlighet, hosta,
nysningar, tung andning, ”twisted snouts”, tarmproblem, hudproblem och navelbrock är
parametrar som tas i beaktning. Frågor ställs till djurhållaren om rutiner vid kastrering och
kupering (kupering är ej tillåtet i Sverige). På slakteriet bedöms lunginflammation,
lungsäcksinflammation, hjärtsäcksinflammation samt vita fläckar på levern.
Normalt beteende
Undersöks genom att studera rädsla för människor, socialt och undersökande beteende.
(Welfare Quality®, 2009).
Bedömning av slaktsvins djurvälfärd utifrån de fyra principerna (bedöms på slakteriet)
Bra utfodring
Bedöms genom att studera tillgängligheten på foder samt drickanordningens renhet och
funktionalitet.
Bra inhysning
Bedöms genom att studera boxgolvets kvalitet, mängd strö i transporten, frossa, flämtning,
och gruppering. Även beläggningsgrad i transporten och i boxarna på slakteriet bedöms och
om grisarna halkar när de lastas av transporten.
God hälsa
Bedöms genom att studera hälta, skador på kroppen, sjuka och döda djur samt
avlivningsmetodens verkningsgrad.
Normalt beteende
Bedöms genom att studera skrik från grisarna samt en ovilja att gå framåt eller att de vänder.
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Problemområden inom svensk grisproduktion
Vilka är de mest
grisproduktion?

aktuella

djurvälfärdsproblemen

inom

svensk

Hur mår Sveriges grisar egentligen? Den frågan har nog många ställt sig sedan grisdebatten i
november 2010. Bo Algers, professor i husdjurshygien vid SLU, menar att man inte kan
bortse från det material som framkommit om vanvård i svenska grisbesättningar. Detta trots
att merparten av de svenska grisproducenterna sköter sin produktion utan anmärkning. Algers
säger vidare att den svenska grisnäringen nu ställs inför en omprövning och att den enda
rimliga vägen att gå är att verka för en djurhållning som står i överenskommelse med
samhälleliga krav. Nedan följer några av de mest aktuella djurvälfärdsproblemen inom svensk
grisproduktion för respektive djurkategori.

Smågrisar
Problemområde 1: Smågrisdödlighet
I Sverige är smågrisdödlighet ett stort problem i många besättningar. I en internationell
jämförelse med elva andra europeiska länder toppar Sverige listan gällande dödlighet från
födsel till avvänjning. Medeltalet för dödligheten fram till avvänjning under året 2009 i
besättningar som har produktionsuppföljning med hjälp av PigWin var 17 %. Nära 80 % av
dessa förluster förekommer kring grisningen och de första dagarna därefter. För att kunna
åtgärda förlusterna krävs kunskaper om vad dessa beror på. Smågrisarna kan dö dels före
förlossningen men också under själva grisningen samt efter födseln. Dödlighet före grisningen
förekommer med en viss nivå i alla besättningar. Den uppvisar ganska stor
besättningsvariation och ökar med kullstorleken. Orsakerna till dödligheten kan vara mycket
komplexa och faktorer såsom virusinfektioner, bakteriella infektioner samt mekanisk
påverkan (t.ex. kvävning av navelsträngen) kan vara förklaringar. Däremot tycks inte
inhysningssystemen under dräktighet och grisning ha någon inverkan.
Spädgrisar som dör under själva grisningsförloppet har utsatts för syrebrist under
fosterperioden och/eller under grisningen. Denna typ av dödlighet utgör en mycket viktig
andel av de totala smågrisförlusterna. Syrebristen under grisningsförloppet kan dels bero på
en bruten navelsträng, en för lång grisningstid eller att grisen kvävs av navelsträngen. Antalet
grisar som dör under grisningen kan också ha med suggan att göra. Riskerna anses högre om
suggan utsatts för stress under dräktigheten, om hon varit fixerad (för lite motion) samt om
grisningstiden är förlängd. Hos äldre suggor och i stora kullar är antalet spädgrisar som dör
under grisningen ofta förhöjt. Orsakerna till spädgrisdödlighet efter födseln kan vara flera och
de vanligaste är: svagfödda, fläkta, underviktiga, svält, klämda/trampade, navelblödning,
missbildning (Olsson, et al., 1999).
Trots att det finns många anledningar till spädgrisdödlighet finns det en del som kan
förebyggas under dräktighetsperioden. Avkommans mognad och vitalitet påverkas nämligen
av förhållandena under suggans dräktighet. Svaga och underviktiga grisar kan bero på att
suggan, under dräktigheten, utsätts för aggressioner samt konkurrens- och stressproblem.
Dessutom påverkas djurens förmåga till antikroppsbildning och därmed avkommans passiva
immunisering. Suggans välfärd och rörelseförmåga under dräktigheten är också viktig för en
kort grisningstid och därmed en minskad risk för födelseskador på avkomman. Med
omgångsuppfödning i sektionerade stall, en bra stallmiljö, friska fina suggor och goda rutiner
finns möjlighet att minska dödligheten. För den enskilda djurägaren gäller det att tillsammans
med veterinär och rådgivare hitta orsakerna i den egna besättningen. Här är kunskap en viktig
faktor (Olsson, et al., 1999).
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Problemområde 2: Benskador
Problem med hälta, klövskador och klövinfektioner är mycket vanligt förekommande inom
grisproduktionen. Skadorna på smågrisarna i form av hårlösa partier, avnötningar och sår eller
inflammationer i huden bedöms huvudsakligen vara en effekt av grisarnas aktivitet i samband
med digivningen (Rantzer, 2010). I en studie av SLU i Skara undersökte man klöv- och
benskador hos smågrisar. Resultaten visade att de vanligast förekommande skadorna var på
frambenens knän och kotor. Sammanlagt fanns någon form av förslitningsskador på 8,5 % av
klövarna. I genomsnitt behandlades 10 % av grisarna för hälta under de första 7-11
levnadsdagarna. Hältorna orsakades vanligen av sulskador, klövbölder och ledinflammationer.
Studien visade att klöv- och benhälsan kunde förbättras hos spädgrisar om; boxgolvet hade så
liten andel botongyta som möjligt, det dränerade golvet bestod av plast istället för gjutjärn,
boxhygienen var bra, suggan var frisk kring grisning. Ytterligare konstaterades att användning
av stora mängder halm skyddar spädgrisarna mot förslitningsskador under grisningsperioden
och dagarna efter grisning då smågrisarnas klövar är speciellt känsliga. Förutom att klöv- och
benskador utgör ett välfärdsproblem för smågrisarna, så medför skadorna ett kontinuerligt
bruk av antibiotika. Detta är av betydelse dels ur ett resistensperspektiv liksom en negativ
tillväxt hos de behandlade smågrisarna. En sämre tillväxt medför viktmässigt ojämna grupper
(Holmgren, et al., 2007).

Problemområde 3: Kastrering av hangrisar
I de flesta länder kastreras samtliga hangrisar som används för köttproduktion (Lundström et
al., 2006). Uppskattningsvis kastreras ca 1,5 miljon hangrisar varje år i Sverige. Kastreringen
sker rutinmässigt för att förhindra den så kallade ornelukten som kan uppstå vid
uppvärmningen av kött från okastrerade hangrisar. Lukten uppkommer hos hangrisar under
puberteten och orsakas framförallt av hormonet androstenon och metaboliten skatol. Köttet
blir då för de flesta människor inte bara mindre gott utan snarare fullständigt oätligt och får
lov att kasseras (Lundström et al., 2006; Hansson et al., 2010). Utöver att kastrering av
hangrisar förhindrar galtlukt i köttet sker kastrering även för att minska aggressiviteten hos
hangrisarna under uppfödning och för att kunna föda upp han- och hongrisar i samma box
(Hansson et al., 2010).
I Sverige, och i de flesta andra länder, sker kastreringen utan bedövning och smärtlindring
under hangrisens första levnadsvecka. Är grisen äldre än sju dagar vid kastrering krävs
lokalbedövning och smärtlindring administrerat av veterinär. Troligen är kastrering utan
bedövning mycket smärtsamt och börjar alltmer uppmärksammas som ett stort
djurskyddsproblem runt om i världen. Inom EU vill man införa förbud mot kastrering utan
bedövning så snart som möjligt. Några länder i Europa har redan infört krav på bedövning
eller smärtlindring vid kastrering. I Norge exempelvis, är bedövning obligatoriskt sedan 2002
och alla kastrationer utförs av veterinär. Det har bedömts som högst troligt att det även i
Sverige kommer att efterfrågas kunskap om hur smärta i samband med kastrering kan minskas
(Lundström et al., 2006; Hansson et al., 2010). I en studie utförd av Sveriges
Lantbruksuniversitet och Svenska Djurhälsovården AB studerades om lokalbedövning och
smärtlindring ger minskad smärta vid och efter kastrering. Det bedömdes även om
djurskötarna på grisbesättningarna själva kunde utföra lokalbedövningen. Resultaten visade
att lokalbedövning minskade grisarnas smärta vid kastrering, och att smärtlindring reducerade
smärtan efter kastrering. Djurskötarna tyckte att det fungerade bra att injicera lokalbedövning
i testiklarna och smärtlindring i nacken på grisarna (Hansson et al., 2010).
Ett annat alternativ till obedövad kastrering är immunokastration. Denna metod görs med ett
vaccin som heter Improvac, vilket innehåller en syntetiserad form av GnRH. Gonadotropine
Releasing Hormone (GnRH) är ett hormon som stimulerar hypofysen till att frisätta hormoner
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som i sin tur stimulerar könskörtlarna till att producera könshormoner. Men vaccinets aktiva
ämne, ett antigen, lurar kroppens immunförsvar att tro att grisens eget GnRH inte är
kroppseget vilket gör att testosteronhalterna sjunker kraftigt och är i samma nivå som efter en
kirurgisk kastration. Vaccinet injiceras i grisen 4, respektive 8 veckor före slakt.
Immunokastration har slagit igenom i flera länder både i och utanför Europa. Det är
licensierat och används i stor utsträckning i Australien, Nya Zeeland och nu även i Schweiz.
Det är, om det utförs rätt, en mycket säker metod för att eliminera galtlukt i kött. Den största
fördelen är att det operativa ingreppet på grisen elimineras helt. Ur ett djuretiskt perspektiv är
detta mycket positivt (Germer et al., 2009).

Suggor
Medelåldern hos våra domesticerade suggor är låg i jämförelse med den potential de har för ett långt
och fruktsamt liv. Årligen slås drygt 50 % av Sveriges ca 140 000-150 000 suggor ut (Hidås et al.,
2009). Genomsnittssuggan får 4,4 kullar och 20 % av suggorna grisar bara en gång (PigWin, 2009).
Reproduktionsstörningar, hög ålder och juverproblem är de främsta anledningarna till utslagning av
suggor i Sverige (Hidås et al., 2009). En dålig hållbarhet hos suggorna är angeläget ur ett såväl
ekonomiskt liksom djurvälfärdsmässigt perspektiv. Många av problemen som orsakar utslagning går
att förbättra genom inhysning, skötsel och utfordring (Hidås et al., 2009; Rolandsdotter, 2009). Bogsår
är en annan orsak till varför suggor slås ut. I en svensk studie framkom att 33 % av landets suggor har
någon form av bogskada (Ivarsson, 2008).

Problemområde: Bogsår hos digivande suggor
Ett område som i nuläget diskuteras är bogsårsförekomst hos suggor. Bogsår är inte
acceptabla då de medför nedsatt välfärd för suggan. Problemen är också av ekonomisk
betydelse då behovet av rekrytering ökar (Johansson, Djurhälsonytt, 2008). Ett öppet sår ökar
även risken för infektioner orsakade av bakterier. Som en följd av detta kan köttkvaliteten
försämras (Johansson, Djurhälsonytt, 2008).
Under våren/sommaren 2009 genomförde Sigill Kvalitetssystems AB:s regelutvecklingsavdelning, i samarbete med institutionen HMH vid SLU, ett projekt kring ett examensarbete
om bogsår hos suggor: ”Bogsår hos suggor – en studie om riskfaktorer och hur de kan
förebyggas” (Rolandsdotter, 2009). Bogsår är en fysisk skada och en mycket tydlig
djurbaserad djurvälfärdsindikator och något som inte kan accepteras då ett djur ska anses ha
en god djurvälfärd.
Resultaten av studien visar att uppkomsten av bogsår kan vara ett komplext samband där
många faktorer påverkar varandra (se figur 2.). Samtliga faktorer går genom ett förebyggande
arbete att undvika. Däremot är vissa faktorer lättare än andra att förebygga.
Det är viktigt att studera både suggan och hennes närmiljö för att hitta eventuella riskfaktorer.
Generellt kan sägas att samtliga parametrar som leder till att en sugga blir inaktiv och/eller får
rörelseproblem anses som indirekta riskfaktorer för utvecklandet av bogsår. Direkta faktorer
som kan påverka uppkomsten av bogsår är hull, spaltgolv samt raserna Duroc och Svensk
Lantras. En sugga som från början är mager eller som snabbt magrar av och samtidigt
tillbringar stor del av tiden liggande löper ytterligare risk för att utveckla bogsår.
Laktationsperioden är särskilt kritisk då suggan både tillbringar mer tid liggande samtidigt
som en hög mjölkproduktion kan leda till att hon tappar hull. Graden av bogsår kan variera
från kala fläckar på huden och rodnad till djupa sår. Oftast tillämpas en fyragradig skala för
att bedöma graden av bogsår där: Grad 1). Såret är begränsat till epidermis, ofta omgivet av
rodnad. Grad 2). Såret är oftast större än vid grad 1, skada på dermis innefattas, ses ofta som
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en måttlig sårskorpa. Grad 3). Såret är ofta över 5cm i diameter, underhuden är drabbad,
omfattande granulationsvävnad har bildats. Grad 4). Som grad 3 samt att underliggande ben är
påverkat, vilket dock kan vara svårt att se vid enbart visuell bedömning av såret.
Resultaten av examensarbetet, som bland annat innefattar en studie i hur man i Danmark har
hanterat bogsårsproblemet i sina besättningar, kan ligga till grund för utvecklingen av regler
omkring djurvälfärd i IP SIGILL Gris. Enligt informationschef för Veterinärförbundet Johan
Beck-Friis (2009) är det för standardens trovärdighet nödvändigt med ett mål för nolltolerans
mot bogsår. Införandet av ett målstyrt krav mot bogsår skulle kräva en åtgärdsplan för att
komma tillrätta med problemet i de fall där det är befogat.

• Fet sugga
• Liten yta
• Ben/Klövproblem
• Gammal sugga

• Värme
• Sjukdom
• Få utfodringar

• Lantras & Duroc
• Spaltgolv
• Mager sugga

Rörelseproblem

Inaktivitet

BOGSÅR
Figur 2. Faktorer som påverkar uppkomsten av bogsår hos suggor (Rolandsdotter, 2009)

Slaktsvin
Problemområde 1. Svansbitning
Svansbitning är en form av kannibalism hos grisar. Problemet kan upplevas som normalt
förekommande i hårt drabbade svinbesättningar medan det inte förekommer alls i andra. Det
är emellertid viktigt att poängtera att svansbitning inte är normalt och förekommer inte i
naturen under normala förhållanden (Jensen, 2002). Trots forskning och ökad kunskap inom
området är svansbitning fortfarande ett stort problem i många svenska grisbesättningar
(Westin, 2003). Svansbitning registreras vid slakt, tillsammans med andra sjukliga
förändringar på slaktkroppen. Svenska Djurhälsovården sammanställer varje kvartal
slaktskadestatistiken i en rapport som skickas ut till de slaktsvinsproducenter som är
medlemmar (Lindberg, 2004). Under 2003 var prevalensen svansbitna djur 1,9 % av den
totala andelen slaktade grisar på svenska slakterier, men det finns siffror som tyder på att
problemet kan vara större än så (Westin, 2003; Lindberg, 2004). Frekvensen av svansbitning
varierar kraftigt inom besättningar och på besättningsnivå talar man ofta om utbrott av
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svansbitning (Westin, 2003). Produktionsbortfall som orsakas av sjuklighet hos slaktsvinen
kostar årligen svinnäringen mycket stora belopp. Sjukdomar och skador ger generellt en
sämre tillväxt och försämrat foderutnyttjande. Varje svansskada innebär sämre tillväxt med 40
g/dag vilket leder till en kostnad med 22 kr. I en besättning med hög förekomst av
svansskador innebär det mycket stora förluster och låg djurvälfärd. Varje ökning av
dödligheten med 1 % kostar årligen 27 miljoner. Svansbitning är den mest påtagliga
beteendestörningen i slaktsvinsboxen. Orsakssammanhangen är mycket komplexa och inte
kända i deltalj, men understimulering samt för hög stressbelastning är underliggande orsaker.
En enskild faktor såsom foderbyte, värme, lågtryck, omgruppering o.s.v. kan utlösa bitningen
(SvDHV, 2007). Svensk djurskyddslag medger inte svanskupering som lösning på problemet
utan det måste till åtgärder i djurmiljön för att komma tillrätta med problemet. Brist på halm
är en parameter som ofta pekas på som en faktor som utlöser svansbitning. Våra tamsvin har
visat sig ha samma starka motivation för att böka som vildsvinen. Men får inte grisen utlopp
för dessa beteenden så uppstå lätt stress och beteendestörningar. En sådan beteendestörning är
just svansbitning. Den frustrerade grisen finner inget annat manipulerbart material i sin box än
svansen på en annan gris. Med svansbitning följer inte bara smärta hos den bitna grisen utan
också risk för bölder inne i kroppen som ett resultat av att bakterier infekterar såret. Det utgör
också en livsmedelshygienisk risk (Algers, 2010).

Samtliga djurkategorier
Problemområde: Antibiotikaanvändning
Antibiotika är det viktigaste läkemedlet vid antibakteriella infektioner (SvDHV, 2010).
Antibiotika kan vara både smalspektriga och bredspektriga. Smalspektriga antibiotika har
effekt på en begränsad grupp bakterier medan bredspektrig antibiotika påverkar betydligt fler
typer av bakterier (Cerne, 2006). Omfattande och felaktig användning av antibiotika kan leda
till antibiotikaresistens. Med detta menas att bakterierna utvecklar motståndskraft mot den
aktuella antibiotikan vilket medför att behandlingsresultaten uteblir (SvDHV, 2010).
Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika bakteriesorter, vilket får
konsekvensen att resistenta bakterier rör både människor och djur. Det är därför viktigt att
begränsa utvecklingen av resistens så att det också i framtiden finns effektiva antibiotika i
behandlingen av sjuka människor och djur (SvDHV, 2010; Cerne 2006). Sverige har ur ett
internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge.
De svenska näringarna har ända sedan 1986 haft förbud mot generell inblandning av
antibiotika i foder (förbud inom EU 2006). Med anledning av detta har man istället behövt
jobba mer med den förebyggande djurhälsovården, såsom tillräckligt utrymme för ett naturligt
beteende, smittskydd på gårdsnivå, goda skötselrutiner etc. Men trots en rad olika åtgärder för
att få antibiotikaanvändningen under kontroll så fortsätter resistensläget att försämras. Otto
Cars, ordförande för Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens) menare att en av de viktigaste orsakerna till resistensproblemet är felaktig
använd antibiotika och EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens
som ett av de största hoten mot människors hälsa. Genom handel med djur och djurprodukter,
och genom människors resande, sprids antibiotikaresistens mellan regioner. Detta påverkar
läget i Sverige (Cars, 2010)
Hos gris är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling problem i leder och ben
(Jordbruksverket, djurhälsa, 2008). Till gris är terapeutisk antibiotikabehandling i foder och
vatten vanlig och tre faktorer har noterats vara orsaken till en högre antibiotikaförbrukning:
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1. Allt större besättningar, vilket gör det praktiskt enklare att behandla via foder och vatten,
istället för individuell behandling.
2. Problem med brösthinneinflammation orsakat av Actinobacillus pleuropneumoniae.
3. Utbrott av PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome). I och med att
grisbesättningarna blir allt större ökar smittrycket i besättningarna, detta medför en ökad risk
för utbrott med brösthåleinflammation (App) och PMWS. (Jordbruksverket
läkemedelsanvändning, 2007).
Tillsammans med Sveriges Veteinärmedicinska Anstalt (SVA) bedriver Svenska
Djurhälsovården (SvDHV) ett övervakningsprogram för att fånga upp eventuella problem
med resistenta sjukdomsframkallande bakterier hos bland annat grisar. År 2010 påvisades den
antibiotikaresistenta bakterien MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) för första
gången på gris i Sverige. Tidigare har bakterien konstaterats hos ett fåtal hästar, hundar och
katter i landet. I ett internationellt perspektiv är förekomsten av MRSA i Sverige låg, vilket
anses ha sin förklaring till bland annat en låg förbrukning av antibiotika. Både SvDHV och
SVA har efter påvisandet av bakterien, gått ut med riktlinjer till grisproducenter om hur de
skyddar sig själva och sin besättning (SvDHV).
Smittskydd för att förhindra sjukdomsutbrott är ett område som fått alltmer fokus
internationellt under senare tid. I EU:s strategi för djurhälsa 2007-2013 är principen ”Det är
bättre att förebygga än att behandla” och på fler ställen betonas vikten av att förhindra
smittspridning (European commission, 2007). WHO:s (World Health Organisation)
beslutande organ fastslog i maj 2005 en resolution där medlemsländer uppmanas att motverka
antibiotikaresistens (WHO, 2005). World organisation for Animal health (OIE, www.oie.int)
uttrycker ”One World-One Medicine” där veterinärer tillskrivs ett stort ansvar men även
möjligheter världen över att delta i smittskyddsarbetet. På initiativ av Jordbruksverket pågår
för närvarande en översyn av Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder
avseende zoonoser, med särskild fokus på MRSA (Bergström, Nöremark, 2010).
Björn Bengtsson Leg. Veterinär och docent vid SVA, var en utav talarna på
Veterinärkongressen 2010. Han betonade att det grundläggande arbetet för att minska
resistenta bakterier är en ansvarsfull och rationell användning av antibiotika. Detta måste
kopplas till rutiner för att minska och förhindra smittspridningen av bakterier, vilket innefattar
smittskydd på flera nivåer i såväl djuruppfödning som i djursjukvård.
Under 2006 genomfördes en enkätstudie för att undersöka smittskyddet på gårdsnivå. Enkäten
riktade sig till svenska lantbrukare med nöt, gris, får eller getter och gällde rutiner vid
kontakter med andra besättningar. Av studien framkom att det var en stor variation mellan
olika djurägare. Generellt hade stora besättningar med enbart grisar bäst rutiner. Av studien
framkom också att det var en stor skillnad mellan olika kategorier av besökare.
Husdjurstekniker och veterinärer hade överlag bäst rutiner medan t.ex. djurtransportörer hade
sämre rutiner. Av studien framkom också att en del djurägare vidtog åtgärder med syfte att
förhindra smittspridning men åtgärderna var egentligen inte effektiva för att uppnå syftet. En
trolig förklaring till detta, tror författarna, beror på bristande förståelse för hur sjukdomar
sprids och hur smittvägar kan brytas (Nöremark, et al., 2010). Karin Bergström, Leg.
Veterinär vid SVA menar att det krävs ett kvalitetssäkringssystem för att få kontroll över
antibiotikaanvändningen i djurbesättningar.
Svenska Djurhälsovårdens råd för att minska risken för antibiotikaresistens är:
begränsa användningen så långt som möjligt,
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undvika förebyggande behandlingar,
endast sjuka djur med säker diagnos ska behandlas,
noggrant följa föreskrivande veterinärs
behandlingsintervall och behandlingslängd,

anvisningar

angående

dosering,

korrekt vikt på djuret för korrekt dos,
individbehandling framför flockbehandling,
smalspektra framför bredspektra
(SvDHV, 2010).

Förslag till nya eller kompletterande regler gällande djurvälfärd i
grisproduktionen
Detta arbete syftade till att ta fram förslag till hur Sigill Kvalitetssystem AB kan arbeta för
mervärdet ”en god djuromsorg” i grisproduktionen och ge förslag på regel/regler som kan
ändras, bytas ut eller ersättas med andra som på ett bättre sätt säkerställer djurvälfärden i
grisbesättningarna. Detta har gjorts genom att titta på studier kring välfärdsindikatorer och
välfärdsproblem i grisproduktionen.
Med den samlade informationen har fyra förslag på ändrade, nya eller i vissa fall
kompletterande regler till IP SIGILL tagits fram. Reglerna kommer i nästa skede att
presenteras för Sigill Kvalitetssytem ABs arbetsgrupp gällande regler i grisproduktionen,
“Grisgruppen” för utvärdering. Förhoppningen är att reglerna ska implementeras i regelverket
för IP SIGILL Gris år 2011.

Förslag till minskad dödlighet
Förslaget innebär ett kompletterande till regel 3.7 i avsnittet ”Djurvälfärd” i Handbok för IP
SIGILL Gris 2011:
System för produktionsuppföljning ska finnas.
a) Försämring av hälsoläget ska följas upp i samråd med produktionsrådgivare och/eller
veterinär.
Förslag till regel efter komplettering:
System för produktionsuppföljning ska finnas.
a) Produktionsuppföljningen ska minst innehålla antal avvanda, dödlighet, omlöp, kilo foder
per kilo tillväxt.
b) Om värdet för parametrarna i punkt a överstiger medeltalet i PigWin ska
produktionsrådgivare och/eller veterinär kontaktas för åtgärdsplan.
b) Om det allmänna hälsoläget i besättningen försämras ska det följas upp i samråd med
produktionsrådgivare och/eller veterinär.
Regeln syftar till att fånga upp de besättningar där produktionsresultaten brister på grund av
ett dåligt hälsoläge och förhoppningsvis avhjälpa det med rådgivning.

Förslag till skadefria djur
Förslaget innebär följande nya regel:
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Inhysning och skötsel ska utformas så att förekomst av skador på djuren minimeras.
a) Bogsår hos suggor, svansskador hos slaktsvinen, knäskador hos smågrisarna ska bedömas.
b) Om resultatet av bedömningen överstiger ett visst gränsvärde * ska en åtgärdsplan,
tillsammans med produktionsrådgivare och/eller veterinär, upprättas.
Regeln syftar till att stimulera djurhållaren till en allmänt bra skötsel av djuren och förhindra
skador som beror på systemfel.
* För gränsvärden, se producentpärmen.

Förslag till alternativa metoder för kastrering utan bedövning
Förslaget innebär en ny regel som hör till avsnitt om ”Smågrisar”.
Från och med 2012 ska kastrering ske genom vaccinering eller med lokalbedövning
tillsammans med smärtlindring.
a) Den som ansvarar för och utför åtgärd ska redogöra för vilka rutiner som tillämpas och
även kunna visa hur man gör.
b) Kursintyg för godkänd hantering ska kunna visas upp.
Regeln syftar till att minska de smärtsamma ingreppen vid obedövad kastrering.

Förslag till minskad antibiotikaanvändning
Förslaget innebär en ny regel som hör hemma i ett avsnitt om ”Läkemedel och
veterinärbehandlingar”.
I besättningen ska ett förebyggande djurhälsoarbete bedrivas för att minska behovet av
antibiotika.
a) På gården ska det finnas ett förebyggande hälsoprogram i enlighet med Svenska
Djurhälsovårdens anvisningar.
b) Det ska inkludera minst ett årligt av en veterinär där det förebyggande hälsoprogrammet
enligt a) gås igenom.
c) Antibiotikaanvändningen för respektive djurkategori (smågrisar, slaktsvin, suggor) ska
dokumenteras.
d) Om användningen av antibiotika eller andra läkemedel är onormalt hög ska en åtgärdsplan
utarbetas tillsammans med en veterinär.
Regeln syftar till att djurhållaren ska vara medveten om antibiotikaförbrukningen och tillämpa
förebyggande djurhälsoarbete.

Diskussion
Djurvälfärd kan variera från mycket dålig till mycket god. Det blir mer och mer uppenbart att
vi kan och bör göra mycket mer än att bara skydda djur från lidande. Diskussionerna om
djurskydd och djurvälfärd handlar alltmer om frågor som livskvalitet och ett liv värt att leva.
Som beskrivits arbetar forskare idag inte bara för att minska risken för och hitta indikatorer på
dålig djurvälfärd utan också för att identifiera indikatorer för en god djurvälfärd, så kallade
djurvälfärdsindikatorer. Detta kan göras genom att identifiera påtagliga indikatorer som
speglar djurets verkliga tillstånd. Det är emellertid svårt att mäta djurets verkliga välfärd.
Företeelser som kan ge en indikation på djurets välfärdsstatus kan däremot mätas. Till
exempel går det att mäta graden av bogsår hos en sugga och på så sätt få en indikation på hur
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mycket smärta hon upplever. Men det går aldrig att veta på vilken nivå djurets välfärd ligger.
Forskning om indikatorer för välfärd gör skillnad på välfärdsmått baserade på faktorer som
påverkar djuret, d.v.s. resurs- och skötsel baserade mått, och djurets reaktion på sådana
faktorer, d.v.s. djurbaserade mått. Därtill kan läggas nyckeltalsbaserade mått som ger ett värde
på produktiviteten. Liksom den svenska djurskyddslagen, har många av tidigare kriterier
huvudsakligen baserats på skötsel- och resursbaserade regler. Därför har det ansetts angeläget
att införa eller komplettera regler där djurets reaktion mäts och sträva mot
djurvälfärdsbedömning. Djurbaserade indikatorer är emellertid inte förebyggande på samma
sätt som resurs- eller skötselbaserade indikatorer.
Utmaningen för framtida regelverk för kvalitetssäkring av grisproduktion är att ge
producenterna och djurskötarna större frihet att åstadkomma en rimlig god djurvälfärd på det
sätt som passar dem bäst, exempelvis; det är mindre viktigt hur smågrisdödlighet förebyggs så
länge problemet minimeras. Samtidigt behöver producenten ta hänsyn till vad det är som
orsakar problem för djuren. Det gäller med andra ord att hitta en balans mellan resurs-,
skötsel-, nyckeltal- och djurbaserade krav på djurhållningen. Då ambitionen med
kvalitetssäkring för Grisproduktion är att åstadkomma något utöver lagstiftningens
minimikrav och lyfta fram djurvälfärd som ett mervärde kan mer fokus läggas på djurbaserade
mått. De resurs- och skötselbaserade kraven har ofta redan uppnåtts i besättningarna och inga
djurvälfärdsrisker tas. Då visar de djurbaserade måtten att djurvälfärden i verkligheten går
utöver vad som krävs enligt lag. Under förutsättning att konsumenterna värdesätter hög
djurvälfärd och är villiga att betala för det, kommer resultaten av djurvälfärdsbedömningarna
kunna användas som underlag vid marknadsföringen av griskött och leda till merbetalning för
producenten.
När de fyra förslagen på regler, baserade på djurvälfärdsindikatorer, valdes ut beaktades de tre
kriterierna; upprepbarhet, tillförlitlighet och genomförbarhet. Måtten måste vara lätta att
observera och notera på ett systematiskt sätt under praktiska förhållanden. Detta är särskilt
viktigt om registreringen sker på gården. Bedömningen måste också kunna göras med en
rimlig arbetsinsats. De flesta av de föreslagna indikatorerna är mått som redan är utvecklade
inom forskningsprogram såsom Welfare Quality och är således inte under diskussion.
Efter dialog med Gunnela Ståhle, djurskyddsexpert, valdes att måttet smågrisdödlighet,
istället sätt till ett mått för dödligheten inom samtliga djurkategorier. Dödlighet är främst en
nyckeltalsbaserad indikator. Producenten ska kunna visa upp uppgifter från
produktionsuppföljningsprogram, såsom PigWin, för revisorn som då kan bilda sig en
uppfattning om dödligheten är onormalt hög. Behöver revisorn ytterligare information kan
även resurser såsom grisningsboxens utformning studeras.
Regeln om skadefria djur (frihet från bogsår, benskador och svansbitning) är främst en
djurbaserad regel. Revisorn kan titta på djuren för att se om det är problem med skador. För
att bedöma vad som kan ha orsakat problem kan revisorn studera resurser såsom andel
betongyta, kvalitet på betongen, tillgång på halm och boxhygien. I fallet om bogsår hos
suggor graderas såren vanligen utefter skalan 1-4, men då detta lätt riskerar att bli en subjektiv
bedömning bedöms endast förekomst av de grava bogsåren (såret är ofta över 5cm i diameter,
underhuden och underliggande ben är drabbat, omfattande granulationsvävnad har bildats). I
ett långsiktigt perspektiv är emellertid målet en nolltolerans mot bogsår. Regeln som ska
förhindra kastrering av hangrisar utan bedövning är en skötselbaserad indikator och revisorn
får utvärdera denna regel genom att ställa frågor till djurskötaren angående rutiner kring
kastrering. Regeln kommer inte träda i kraft förrän år 2012. Detta på grund av att det krävs en

50

utbildning av lantbrukaren för att denna ska få ge bedövning och smärtstillande. Denna
utbildning är under uppbyggnad och ges inte i dagsläget. Därefter krävs det också en
övergångsperiod innan samtliga anslutna grisproducenter har utbildat sig för att regeln ska
kunna träda i kraft. Förslaget om en regel för minskad antibiotikaanvändning är en
nyckeltalsbaserad indikator, där revisorn ska bedöma användningen av antibiotika genom att
jämföra besättningens förbrukning med förslagsvis förra årets förbrukning i besättningen. Ett
problem med denna typ av bedömning är om besättningen redan har en låg förbrukning av
antibiotika. Målet är inte antibiotikaanvändningen ska minska utan att den ska
behovsanpassas. Att avstå från att använda antibiotika eller använda minimalt kan i sig bli ett
djurskyddsproblem. Det mest optimala vore att jämföra antibiotikaförbrukningen med ett
referensvärde för Sveriges alla grisbesättningar. Problemet är dock att det saknas riktlinjer för
antibiotikaanvändningen inom grisproduktionen i Sverige. Svenska Djurhälsovården arbetar
med att få fram ett referensvärde genom data från Jordbruksvekets inrapporteringsprogram
samt genom resultat från PigWin.
För att god djurvälfärd ska kunna utgöra ett mervärde inom kvalitetssäkring av grisproduktion
måste det finnas samförstånd om att de utvalda djurbaserade måtten som används verkligen är
goda djurvälfärdsindikatorer.

Slutsatser
Inom detta projekt har fyra områden inom djurvälfärd identifierats och där kan och bör man
koncentrera sig på följande, kontroll av: dödlighet, skador, antibiotikaanvändning samt metod
för kastrering. Dessa mått anses på ett effektivt och resursbesparande sätt kunna säkerställa ett
gott djurskydd och säkra det utlovade kravet - god djuromsorg. I de fall där kraven inte
uppfylls ska producenten kontakta en veterinär och/eller produktionsrådgivare och en
åtgärdsplan ska upprättas och utvärderas. Viktigt är att de utvalda djurvälfärdsmåtten har tydlig
definition och som accepteras av både producenter, revisorer och forskning.

Sammanfattning
De senaste händelserna inom svensk grisproduktion, där flera besättningar blivit uthängda i
media på grund av bristande djurskötsel, har medfört en ökad medvetenhet och en
angelägenhet hos konsumenter om hur våra livsmedelsproducerande djur egentligen har det.
Det finns många definitioner på begreppet djurvälfärd. Teoretikerna talar om tre olika synsätt
om vad som utgör välfärd för djur, dessa synsätt är: det subjektiva, den biologiska funktionen
samt det naturliga livet. Vilken faktor som anses viktigast varierar exempelvis beroende på
vilket perspektiv personen i fråga har och vilken situation det gäller och är därför en subjektiv
uppfattning. Traditionellt sett har djurvälfärd försökt förebyggas genom att ställa krav på
skötsel- och resursbaserade mått. I dagens forskning fokuseras det däremot på att i större
utsträckning bedöma djuret genom så kallade djurvälfärdsindikatorer för att värdera
djurvälfärden. Metoden att använda sig av olika typer av djurvälfärdsindikatorer i ett
kvalitetssäkringssystem för grisproduktion skulle på ett effektivt och resursbesparande sätt
kunna säkerställa ett gott djurskydd och säkra det utlovade kravet - god djuromsorg. Genom
litteraturstudier och personlig kommunikation har djurvälfärdsproblem inom svensk
grisproduktion identifierats.
Med detta som grund utformades förslag på fyra olika regler, med syfte att minimera dessa
problem. De fyra reglerna innefattar områdena; dödlighet, skador, kastrering av hangrisar samt
användningen av antibiotika. Dessa mått anses på ett effektivt och resursbesparande sätt kunna
säkerställa ett gott djurskydd och säkra det utlovade kravet - god djuromsorg. När förslagen på
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regler valdes ut beaktades de tre kriterierna; upprepbarhet, tillförlitlighet och genomförbarhet.
Måtten måste vara lätta att observera och notera på ett systematiskt sätt under praktiska
förhållanden. I de fall där kraven inte uppfylls ska producenten kontakta en veterinär och/eller
produktionsrådgivare och en åtgärdsplan ska upprättas och utvärderas. Utmaningen för
framtida utveckling av djurvälfärdskriterier är att ge producenterna och djurskötarna större
frihet att åstadkomma en rimlig god djurvälfärd på det sätt som passar dem bäst.
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