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Så beter sig hangrisar 
 

Resultat från tre Lövsta-studier  

1. Okastrerade hangrisar 

2. Immunovaccinerade hangrisar 

3. Okastrerade kompisgrisar 



1. Okastrerade hangrisar 

betydelse av  

• könssortering 

• slaktrutin 

 
Rydhmer, L., Zamaratskaia, G., Andersson, H.K., Algers, B., 

Guillemet, R. & Lundström, K. 2006. Aggressive and sexual 

behaviour of growing and finishing pigs reared in groups, without 

castration. Acta Agric. Scand., Sect. A, Animal Sci. 56, 109-119.  

 

Finansierad av Jordbruksverket och SLU 



  

408 grisar, uppfödda i 3 stallar  

  ett blandat stall 

  ett hangris-stall 

  ett hongris-stall 

 

1:a slakttillfälle:    7 grisar vid 115 kg  

2:a slakttillfällen:  3 grisar vid 90 kg  

    och 6 grisar vid 115 kg 

         De 3 tyngsta slaktades först (90 kg) 



 

Beteendeobservationer vid 90 och 115 kg 

 

• Aggressionsnivån i boxen vid utfodring 

• Individuell registrering, provocerades med lite 

foder 

• Sexuellt beteende 

• Bit&rivsår och benproblem 



Resultat 
 

Samma höga aggressionsnivå i blandade boxar 

som i hangrisboxar 

Lägst aggressionsnivå i hongrisboxar 

 

I blandade boxar  

• är hangrisar är mer aggressiva än hongrisar 

• får han- och hongrisar lika mycket stryk 



Aggressivt beteende är en del av 

personligheten 
 

Beteendet upprepas från 90 till 115 kg 

         

 

    

GE antal givna attacker    
  

FÅ antal mottagna attacker   

  

upprepnings-

koefficient  

0.60 
 

0.25 

Alla grisar attackerar inte,  

   men de flesta kan få stryk 



Aggressiva grisar växer fortare  
 

De tyngsta grisarna i boxen är mest aggressiva 
 

Aggressiva grisar får äta först 



Om gruppen hålls ihop minskar aggressionsnivån 

med stigande ålder 
 

När de tyngsta grisarna skickats till slakt  

ökar aggressionsnivån i boxen 

 

 



Sexuellt beteende 
 

Dubbelt så många upphopp i hangrisboxar 

som i blandade boxar 
 

I blandade boxar blir han- och hongrisar lika 

ofta bestigna 
 

Stor variation mellan boxar 
 

Hälften av grisarna inte inblandade, och de har 

färre rivsår 
 

Hangrisar som inte hoppar växer snabbare 
 



Bit- och rivskador 

 Ju fler mottagna hopp desto fler rivsår 
 

 Hongrisar i sorterade boxar har färre rivsår 

 

Benproblem 
 15% hangrisar och 6% hongrisar fick benproblem 

  5 hangrisar (av 204) fick nödslaktas pga benproblem 



1. Slutsatser 

• Grisarna blir mindre aggressiva ju äldre de blir 
 

•  Alla grisar attackerar inte, men många kan bli 

 attackerade 
 

•  Aggressiva grisar tar för sig vid utfodringen 
•   

• Aggressivt beteende är kopplat till hög tillväxt 
 

•  Att slakta de snabbvuxna djuren tidigt (vid 90 kg) 

 minskar inte antalet aggressioner 
 

•  Hangrisar utför mycket sexuellt beteende 
 

•  Mer skador i hangrisboxar än i hongrisboxar 



2. Immunovaccinerade hangrisar 

 
Rydhmer, L., Lundström, K. & Andersson, K. 2010. 

Immunocastration reduces aggressive and sexual behaviour in male 

pigs. Animal, 4, 965-972. 

 

Zamaratskaia, G, Rydhmer, L, Andersson, HK, Chen, G, Lowagie, S, 

Andersson, K, & Lundström, K. 2008. Long-term effect of vaccination 

against gonadotropin-releasing hormone, using ImprovacTM, on 

hormonal profile and behaviour of male pigs. Anim. Reprod. Sci. 

108, 37-48.  

 

Finansierad av Djurskyddsmyndigheten, Pfizer 

och SLU 



Aggressivt, socialt och sexuellt beteende 
 

• Kirurgiskt kastrerade 

• Immunovaccinerade 

• Okastrerade 

 

Inga hongrisar 

En behandling per box 

 



Före andra dosen 

• har kirurgiskt kastrerade mindre kontakt 

med andra grisar  

• visar kirurgiskt kastrerade lägre antal 

aggressioner och upphopp 

 



Efter andra dosen 

 

                  % av tiden på olika beteenden 
 

   okastr immuno kastr 

Äta   10  9  9 

Vila   61  69  72 

Kontakt  6  2  2 

Sexuellt  2  1  1 



Efter andra dosen 

 

   antal utförda beteenden 

   per box och timme 
 

   okastr immuno kastr 

Sniffa   83  47  51 

Puffa   25  12  14 

Svans  1  0  0 

Öra   5  2  3 

Aggressiv  24  9  11 

Upphopp  9  0  0 

 
Obs. 1 v eller 3 v efter 2:a dosen ingen skillnad 



   % grisar helt utan bit&riv-skador 

 

   före 2:a  efter 2:a  efter 

   dosen dosen slakt 
 

Okastrerade  39   46  30 

Immunovaccinerade 40   66  54 

Kirurgiskt kastrerade 78   74  70 



Hur länge varar vaccineringen? 
 

11 okastrerade kontrollgrisar 

12 immunovaccinerade 

 



8 - 10 v efter 2:a dos la immunovaccinerade 

mindre tid på  

• aggressiva interaktioner  

• sniffa-puffa-svans-öra 

 

Betäckningstest 15 v efter 2:a dos 
 

Alla 10 kontrollgrisar betäckte, i snitt efter 2 min 
 

Inga av 12 immunovaccinerade betäckte 

2 immunovaccinerade försökte, i snitt efter 3 min 

 



2. Slutsatser, immunovaccinering 

•  Immunovaccinering påverkar inte mängden vila 

eller ät-tiden 
 

•  Immunovaccinerning minskar aggressivt och 

sexuellt beteende, och annat socialt beteende 
 

•  Immunovaccinerade grisar har färre riv&bit-

skador 



3. Okastrerade kompisgrisar 

Rydhmer, L., Hansson, M., Lundström, K., Brunius, C. & 

Andersson, K. 2013. Welfare of entire male pigs is improved by 

socialising piglets and keeping intact groups until slaughter. 

Animal 7, 1532-1541. 

 

Fàbrega, E. Puigvert, X. Soler, J. Tibau, J. Dalmau, A. 2013. 

Effect of on farm mixing and slaughter strategy on behaviour, 

welfare and productivity in Duroc finished entire male pigs. Appl 

Anim Beh Sci 143, 31-39. 

 

Finansierad av EU och SLU  



Våra motiv 
 

• Att blanda främmande grisar är dåligt 

• Att blanda främmande hangrisar är värre 

• Skona hongrisarna 

• Små grupper med bara kullbröder blir dyrt  

 

Vid två veckors ålder är det “naturligt” för 

smågrisar att träffa främlingar 
 
 



Pilotstudie i två perioder 
 

1. Smågrisperioden, 24 kullar på Lövsta (SLU) 
 

2. Slaktsvinsperioden  

 96 hangrisar på Lövsta  

 96 hangrisar i Spanien (IRTA) 
 

Jämförde kompisgrisar med kontrollgrisar 

IRTA, Spanien: Väggarna mellan   

4 boxar togs bort vid 2 veckors ålder 



 

Så gjorde vi på Lövsta 

 
Sågade hål i boxväggen 

Två kullar fick besöka varandra från dag 12 

Kompisgrisar sorterades vid avvänjning:  

 en han- och en hongrupp.  

Intakta kompisgrupper vid insättning (hangrisar) 
 

Kontrollgrisar stannade i kullen vid avvänjning 

Kontroll-hangrisar blandades vid insättning 
 

Kompisgrupper hölls samman till slakt 

Kontrollgrisar blandades vid slakt 
 



“Kompisgaltar” 
 

Foto: L Eriksson 



Resultat 
 

• Främmande smågrisar möttes vid 2 v utan att slåss 

• Digivningen stördes inte  

• Kompisgrisar som fördes ihop och skiljdes från sina 

systrar slogs inte vid avvänjning  
 

 



 

 

Kompisgrisar 

• Slogs mindre än “blandade grisar” när de sattes 

in i slaktsvinsstallet, och fick färre skador 

• Hoppade mindre vid 60 kg (tendens) 
 



 

 

Ingen skillnad i 

• aggressivt beteende senare i slaktsvinsstallet 

• tillväxt 

• könsmognad 
 

Kompisgrisar (utan blandning) hade mycket färre 

hudskador efter slakt jämfört med blandade hangrisar 



Hudskador vid slakt, % av grisarna 

I  II  III  IV  V 

Kompisgrisar - ingen blandning 

75  21  4  0  0 
 

 

Kontroll - blandas vid insättning och vid slakt 

 13   26   30   11   20 



Utslaktning efter vikt, 

rivskador hos de grisar som blir kvar  
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Intakt  

grupp 

Blandade  

vid slakt 

Kompisgrisar   0    3 

Kontrollgrisar   6   14 

Hudskador på slaktkroppar 
 

% djur med djupa skador  

IRTA 



1. Slutsatser, hangrisar 

Hangrisar slåss och hoppar mer och det ger 

skador  
 

Dela på han- och hongrisar - så hongrisarna 

slipper undan 



2. Slutsatser, immunovaccinering 

Efter 2:a dosen beter sig immunovaccinerade 

som kastrater 

• Effekten kommer fort 

• Effekten sitter i länge 



3. Slutsatser, kompisgrisar 
 

Smågris-socialisering ger större handlings-

utrymme vid insättningen, alltså mindre bråk 
 

Önskan: Håll ihop boxgruppen och förändra 

slaktrutinerna 


