


• Lövsta Kött började ta emot vaccinerade 
grisar efter förfrågan från en av våra 
producenter





Vaccination mot galtlukt

• Första vaccinerade grisen slaktades 14/2-2013

• Hittills har det slaktats ca 15000 vaccinerade 
grisar på Lövsta Kött.

• 5 av våra 7 producenter levererar 
vaccinerade grisar



Vaccinering på gårdarna
• Grisarna vaccineras första gången vid 

insättning i slaktsvinstallet (v 11-12)

• Andra vaccinationen efter 4,5 veckor

• Två omgångar vaccineras samma dag
(första vaccination för en grupp och andra 
vaccination för en grupp)





Tillväxtgrisar ca 10v, vaccineras med första vaccination vid insättning i slaktsvinstall



Slaktsvin 15v, ska vaccineras med andra vaccination



Slaktsvin 20 v, slaktfärdig



• Lätt att använda säkerhetssprutan

• Vaccinationen går smidigare om man är två  
skötare i boxen för då har grisarna något 
mer att titta på, lättare att komma åt för den 
som håller sprutan.

• Vaccinationen (2 gånger) tar halva tiden 
jämfört med kastration .



Praktiska förhållanden på den enskilda gården 
är avgörande

– Om man har personal som har ”tid över” så kan 
man lika gärna kastrera

– Om man har ryggproblem så är det bättre att 
vaccinera och slippa lyfta upp alla smågrisar

– Begära ut ersättningen är mycket pappersjobb

– Det handlar om att hitta det som passar bäst för 
den enskilda gården



• Vaccinerade grisar ser timglasformade ut 

• Kastrerade grisar är mer spolformade, 
tjockast på mitten

• Första skicket från en avdelning brukar vara 
feta kastrater (dålig köttprocent), vid 
vaccination hålls bra nivå hela tiden

• Bättre köttprocent efter omläggning till 
vaccination



• Grisarnas beteende studeras på gården

• Grisar som uppvisar galtbeteende vaccineras 
en gång till

• Beteendet studeras även på slakteriet

• Testikelstorlek granskas

• Vid fortsatt osäkerhet – luktkontroll

• Vid tveksamhet skickas skatolprov för analys









PUNGMÅTTET

Mäter 11 cm  mellan skaklarna  

Skjutmått går också bra



Testikel storleken

GALT Vaccinerad

Foto Pfizer







Skatolprov

• Skatolanalys för delvis kastrerade grisar

• Skatolanalys vid misstanke om galtlukt hos 
vaccinerade grisar

• Ingen generell ökning av provtagning för gårdar 
som gått över till vaccinering

– Fler prover tagna vid uppstart, sedan återgår 
provtagningen till normal nivå



• Fåtal negativa konsumentreaktioner

• Används som produktionsfördel vid 
introduktion till nya butiker

• 1 konsument som klagat på att produkt 
smakat ”grisstall”



Varumärken som innehåller 
kött från vaccinerade grisar

• 20% av grisarna som slaktats på Lövsta Kött 
sedan 2014 har varit vaccinerade



Tack för er uppmärksamhet!

Hör gärna av er om ni har några frågor

Maria@lovstakott.se


