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Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg 
foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. 
Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-
center i EU och är en högt prioriterad fråga. Syftet med denna studie var att jämföra 
avvänjning med eller utan zinktillsatts i fodret och dess påverkan på dödlighet, di-
arréförekomst, tillväxt och foderföromvandlingsförmåga. Studien omfattade två 
grupper, kontroll som tilldelades foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 
2500 mg Zn/kg foder, och försök som tilldelades foder utan inblandning av medicinsk 
zink i hög dos. Båda grupperna utfodrades enligt en restriktiv foderkurva. Vid av-
vänjning vid cirka fem veckors ålder vägdes och flyttades grisarna in till tillväxtstal-
let. De tilldelades smågrisfoder, som de tidigare tilldelats i grisningsavdelningen un-
der tre dagar efter att de avvänts, för att därefter fasas över på försöks- respektive 
kontrollfoder. Dag 15 tilldelades grupperna torrfoder sista gången efter en överfas-
ning på tre dagar och dag 16 tilldelades båda grupperna enbart blötfoder. Dag 53 
flyttades tillväxtgrisarna in i slaktgrisstallet och vägdes. Registreringar av döda gri-
sar, medicinska behandlingar och foderförbrukning genomfördes under försökets 
gång. Resultaten visade att det inte fanns några skillnader i tillväxt och dödlighet, 
men att det fanns skillnader för gruppen som tilldelades försöksfodret, den hade högre 
total foderförbrukning och diarréförekomst än kontrollgruppen. Konklusionen av 
denna studie är att det är många faktorer om påverkar en lyckad avvänjning utan 
inblandning av zinkoxid i hög dos i fodret. Utifrån denna studie går det inte att säga 
vilka faktorer som bidrog till avvänjningsdiarré då inga registreringar utfördes på 
skötsel, miljö eller eventuell närvaro av patogener. Mer forskning behövs inom om-
rådet avseende fodertilldelning, fodersammansättning, skötsel och miljö.  
 
  

Sammanfattning 



 
 

Addition of high-dose medical zinc in feed, 2500 mg Zn/kg feed, is used by many 
pig producers in the EU to prevent weaning diarrhea. The forthcoming Zinc ban, 
which enters into force in 2022, affects many pig producers in the EU and is a high 
priority issue. The purpose of this study was to compare weaning with or without 
zinc additive in the feed and its effects on mortality, diarrhea, growth and feed con-
version. A total of 832 pigs were used in the study and they were divided in two 
groups. The control group was fed a feed with high dose medical zinc additive, 2500 
mg Zn/kg feed, and the experimental group was fed a feed without additive of high 
dose medical zinc. Both feeds were fed dry as crumbled pellets and the feed allow-
ance were restrictive. At weaning, at five weeks of age, the pigs were weighed and 
moved to the growers stable. They were fed the same feed, as they were previously 
fed as creep feed in the piglet stable three days post weaning, and subsequently 
phased onto experimental and control feed. The pigs received the dry feeds as the 
entire feed until day 12 post weaning, and between day 12-15 they were phased onto 
a wet feed and from day 16 both groups were fed the same wet feed as the entire feed. 
On day 53 the pigs were weighed and moved into the slaughter pig stable. Registra-
tions of dead pigs, medical treatments and feed consumptions were conducted 
throughout the trial. The results showed that there were no differences between the 
groups in growth and mortality, but there were differences for group in feed intake 
and diarrhea treatments. The pigs fed the experimental diet had higher total feed in-
take (MJ NE/pig) and higher occurrence of diarrhea treatments than the control 
group. The conclusions from this study are that there are many factors affecting suc-
cessful weaning without use of high dose of zinc oxide additive in feed. It is not 
possible to say which factors contributed to the weaning diarrhea in this study since 
no registrations were made on the management, environment or possible presence of 
pathogens. More research is needed in this area regarding feed allowance, feed com-
position, management and the environment. 
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Avvänjningsperioden är en den mest kritiska perioden i grisens liv. Vid avvänjning 
tas grisen abrupt från suggan, flyttas ofta till en ny miljö, huvudsakliga födan går 
från mjölk till spannmålsbaserad kost, antalet utfodringstillfällen minskar och grisen 
får i många fall nya boxkamrater. Dessa förändringar kan bidra till social, nutrionell 
och miljömässig stress som kan leda till tarmstörningar och försämrat immunför-
svar. Detta kan resultera i avvänjningsdiarré och som en följd försämrad djurhälsa, 
tillväxt och foderintag (Campbell et al., 2013; Kim et al., 2012). Avvänjningsdiarré 
är även en ekonomisk viktig sjukdom då det kan orsaka stora finansiella förluster 
för grisproducenter (Amezcua et al., 2002).  
 
I naturen sker avvänjningen gradvis, smågrisens foderintag ökar samtidigt som 
mjölkintaget minskar. Grisen är kvar i samma miljö och avvänjs från suggan suc-
cessivt. Den naturliga avvänjningsperioden varierar mellan individer i kullen och 
tar mellan 13-25 veckor (Jensen, 2010). I konventionell grisproduktion avvänjs 
smågrisarna tidigare än i naturen då suggorna föder fler smågrisar som måste förses 
med mat, smågrisarna växer snabbare inomhus i en kontrollerad miljö och deras 
tillväxt begränsas av suggans mjölkproduktion (Harrell et al., 1993). En annan an-
ledning att avvänja tidigt är för att öka suggans produktivitet och därmed öka lön-
samheten.   
 
Enligt EU:s regelverk så kan den konventionella smågrisen avvänjas vid tre till fyra 
veckors ålder (EUR-lex, 2018). I Sverige så reglerar även djurskyddslagen avvänj-
ningsåldern som är 28-32 dagar för konventionell grisproduktion. En ny lag möjlig-
gör avvänjning vid 21 dagars ålder, om besättningen uppfyller elva specifika krav 
(Jordbruksverket, 2018). Vid avvänjning är smågrisens mag-tarmkanal inte fullt ut-
vecklad (Moeser et al., 2007), vilket tillsammans med byte av diet och stress resul-
terar i en instabil tarmflora som gör att grisen löper högre risk för att drabbas av 
sjukdom (Pieper et al., 2008).  
 

1 Inledning 
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Zinktillsatser i grisfoder används främst för att tillgodose grisens fysiologiska nä-
ringsbehov men även för att förebygga avvänjningsdiarréer hos tillväxtgrisar (Poul-
sen, 1998). För att täcka en avvänjningsgris zinkbehov krävs 10 mg Zn/ MJ NEv 
(Göransson, 2013), men för att förebygga avvänjningsdiarré ges zink som inbland-
ning i foder i en hög dos 2000-4000 mg Zn/kg foder (Poulsen, 1998). Det har varit 
tillåtet att ge zinktillskott i Sverige sedan 1992 som en följd av 1986 års förbud mot 
inblandning av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte i foder. Tillsatsen introduce-
rades i svenska grisbesättningar i form av zinkvit, innehållande zinkoxid och för-
oreningar. Sedan 1998 så är det krav på att zinktillskottet ska vara av medicinsk 
kvalitet och är därmed receptbelagt (Stampe, 2011). Tillsatsen som ges i fodret idag 
heter Vetzin vet och består enbart av zinkoxid (FASS, 2016).  

 
Europeiska kommissionen beslutade den 26 juni 2017 att förbjuda medicinsk an-
vändning av zinkoxid. Förbudet grundar sig på oro över zinkens miljöpåverkan och 
inverkan på förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Förbudet kommer att 
träda i kraft 2022 och gäller hela Europa (European Medecines Agency, 2017). 

 
Syftet med denna studie var att jämföra avvänjning med eller utan zinktillsatts i 
fodret och dess påverkan på dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvand-
lingsförmåga.  
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För att få en djupare förståelse om avvänjning och hur det påverkar grisens hälsa så 
inleds litteraturstudien med en beskrivning av grisens mag-tarmsystem. Studien 
kommer även att beröra smågrisens mag-tarmhälsa vid avvänjning, faktorer som är 
viktiga under avvänjningsperioden samt zink och antibiotikas påverkan vid avvänj-
ning.  

2.1 Smågrisens mag- och tarmsystem 

2.1.1 Mag-tarmkanalen 

 
Enkelmagade djurs digestionsapparat börjar i munhålan och sträcker sig till rektum, 
detta område kallas mag-tarmkanalen (MTK). MTK består av munhålan, svalget, 
matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen och rektum. De organ som är be-
lägna utanför MTK men som också är involverade i digestionsapparaten är spott-
körtlar, bukspottskörteln och levern. Dessa körtlar utsöndrar sekret till organen via 
utsöndringskanaler. Grisar har en lång mag-tarmkanal om man ser till andra enkel-
magade djur (Sjaastad et al., 2016). 
 
Smågrisens MTK börjar utvecklas i tidigt fosterstadium och utvecklingen fortlöper 
under de första månaderna efter födsel. Smågrisen har enzymer som möjliggör ned-
brytning och näringsupptag från suggans mjölk direkt efter födsel. Smågrisens MTK 
förvärvar gradvis förmågan att bearbeta en spannmålsbaserad diet under digivnings-
perioden men är känslig för plötslig dietförändring. De faktorer som påverkar små-
grisens utveckling av tarmen är tillskottsutfodring under digivningen, avvänjning 
och kolonisering av bakterier i tarmen (Verstegen et al., 1998). 
 

2 Litteraturstudie  



10 
 

När smågrisen intar råmjölk induceras tillväxt av tarmen. Suggans råmjölk innehål-
ler tillväxtfaktorer och immunglobuliner som stimulerar till tillväxt (Jensen et al., 
2001). Enligt en studie av Zhang et al. (1997), så kan intag av råmjölk i sex timmar 
räcka för att få signifikanta förändringar i tarmstrukturen. Tunntarmen tillväxer un-
der hela digivningsperioden och har ökat 14 gånger sin storlek vid avvänjning. 
Tjocktarmen börjar utvecklas ordentligt först efter avvänjning när grisen får större 
intag av spannmålsbaserad diet (Montagne et al., 2007). Under de första fyra veck-
orna efter födsel så växer MTK snabbare än andra organ i grisen (Zabielski et al., 
2008). 
 
Smågrisens tarmflora i MTK byggs upp under digivningsperioden och smågrisar 
som är uppfödda i samma kull har ofta väldigt lika tarmfloror. Detta gäller även när 
smågrisen avvänjs. Om smågrisen byter box så kommer tarmfloran förändras och 
bli mer lik sina nya boxkompisars flora (Katouli et al., 1997a).  

2.1.2 Smågrisens matsmältning 

Nyfödda smågrisar absorberar glukos och galaktos från suggans mjölk efter laktas-
digestion direkt efter födsel. Molekylerna absorberas i tunntarmen och transporteras 
till blodet och tas upp av cellerna och används som energi. Laktasaktiviteten i tunn-
tarmen har högst nivåer direkt vid födsel och minskar med smågrisens ålder (Gabler 
et al., 2009; Yang et al., 2011). I takt med att laktasaktivteten minskar, ökar andelen 
laktos som fermenteras av mjölksyrabakterier och bildar mjölksyra. Mjölksyran 
sänker pH i MTK och avdödar bakterier och bidrar till enzymatisk nedbrytning av 
protein. Maltas-, sackaras- och amylasaktiviteten i tarmen är låg vid smågrisens föd-
sel och ökar med smågrisens ålder. Glukos och galaktos-absorption över 
apikalmembranet respektive basolaterala membranet sker till största delen med 
hjälp av natrium-glukosbundet transportprotein (SGLT1) och glukos transportpro-
tein (GLUT2).  Koncentrationen av SGLT1 och GLUT2 är hög direkt efter födsel 
och bibehålls under digivningsperioden (Gabler et al., 2009; Yang et al., 2011). 
Smågrisens mjölkproteinnedbrytning är väl utvecklad vid födsel (Verstegen et al., 
1998). Spjälkning av mjölkproteiner induceras av saltsyra i magsäcken som aktive-
rar proteaser och denaturerar proteiner. De proteaser som är viktiga för proteinned-
brytning är pepsin A, B och C samt chymosin. Chymosin hydrolyserar casein så att 
mjölken koagulerar och har svag proteolytisk aktivitet. Koaguleringen av mjölk re-
glerar tarmtömningen och utvecklingen av MTK genom uttöjning (Cranwell et al., 
1976). Prochymosin, som klyvs till chymosin, har högst koncentration vid födsel. 
Efter fem veckor så tar pepsin A över som huvudsaklig proteas (Xu et al., 2000). 
Protein spjälkas till di- och tri-peptider som absorberas av peptid transportprotein 1 
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(PepT1) och förs över apikalmembranet för att sedan hydrolyseras av enzymet pep-
sidas i entrocytens cytoplasma. Efter födsel är det höga nivåer av PepT 1 i tunntar-
men, därefter minskar nivåerna fram till avvänjning (Verstegen et al., 1998). Fett 
bryts ned av galla och enzymerna lipas, karboxylesterhydrolas och fosfolipas A i 
tunntarmen och absorberas i tunntarmens slutparti (Jensen et al., 1997).  I smågri-
sens MTK sker största andelen av upptag av näringsämnen i tunntarmen, där pro-
tein, kolhydrater, fett, mineraler och vitaminer absorberas. I grovtarmen så sker fer-
mentering av osmält föda med hjälp av mikroorganismer. Fiber fermenteras till 
korta fettsyror som därefter absorberas över grovtarmens membran (Wenk, 2001).  
 
Förutsättningar som är viktig för att lyckas med en avvänjning är att smågrisen har 
en effektiv matsmältning och absorption av näringsämnen, en funktionell och skyd-
dande tarmbarriär, en stabil och lämplig mikrobiell population, välfungerande im-
munsystem i tarmen, minimal aktivering/stimulering av stress samt frånvaro av 
sjukdom. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda bör det bidra till en optimal 
fungerande MTK och resultera i optimal produktivitet (Pluske et al., 2018).  

2.1.3 Avvänjningsgrisens digestionsapparat 

Vid avvänjning så ersätts suggans mjölk av ett spannmålsbaserat foder. Smågrisen 
går från en diet med högt laktosinnehåll till en diet med lågt laktosinnehåll (Kelly 
et al., 1991). Minskat intag av laktos och gör att fermentation av laktos minskar och 
därmed även mjölksyraförekomsten i MTK som resulterar i en pH-ökning som ökar 
risken att patogena bakterier kan föröka sig i tunntarmen (Efird et al., 1982). Laktos 
som inte bryts ned i magsäcken fermenteras i tunn- och tjocktarmen av mjölksyra-
bakterier och bildar mjölksyra. Mjölksyran sänker pH i MTK och avdödar bakterier 
och bidrar till enzymatisk nedbrytning av protein. Mjölksyrabakterierna producerar 
antimikrobiella föreningar och förebygger oönskad bakterietillväxt. Då mjölksyra-
bakterierna fäster i tarmväggen så konkurrerar de med andra mikroorganismer om 
en vidhäftningsplats och därmed blir det svårare för patogena bakterier att få fäste. 
Mjölksyra och flyktiga fettsyror har också en positiv inverkan på laktobaciller och 
mjölksyra har en positiv och balanserande effekt på tarmfloran (Pieper et al., 2008). 

 
Vid fyra veckors avvänjning är inte mag-tarmkanalen tillräckligt utvecklad för att 
kunna hantera en spannmålsbaserad avvänjningsdiet (Kelly et al., 1991). Då en av-
vänjningsgris MTK inte har utvecklat den motilitet, digestion eller absorberande 
funktioner som krävs för att hantera en spannmålsbaserad diet, utan har enbart ut-
vecklade matsmältningsfunktioner för en mjölkbaserad diet (Zabielski et al., 2008). 
För att grisen ska klara av ett spannmålsbaserat foder så krävs det att MTK ökar i 
storlek och utvecklar funktioner som är nödvändiga för att bryta ner spannmål 
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(Wenk, 2001). Vid avvänjning minskar grisens intag av föda, vilket minskar rörelser 
i grisens MTK och tömningen av tarmen, vilket kan bidra till att patogena bakterier 
kan tillväxa (White et al., 1969). Vid avvänjning sker drastiska förändringar i gri-
sens tunntarm (Hampson, 1986), tarmvilli, vars funktion är att öka absorptionsytan 
vid näringsupptag, och kryptan, som producerar nya epitelceller, minskar (Kelly et 
al., 1991). Avvänjning ger ett minskat motstånd mot patogener i tarmen, ökning av 
anaeroba laktobaciller och enterokocker i tarmen. Efter avvänjning så ökar maltas-
aktiviteten och glukosupptaget i MTK. Detta tyder på att MTK utvecklas för att 
kunna smälta fast spannmålsbaserad föda (Montagne et al., 2007). 

2.2 Smågrisens mag-tarmhälsa  

2.2.1 Avvänjningsdiarré 

Diarré är när grisens avföring är frekvent vattning och därmed uttorkar grisen 
(Engen et al., 2012). Det finns inte en enskild faktor som är orsaken till avvänjnings-
diarré utan det är en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att sjukdomen beror på 
flera orsaker i kombination med varandra (Jensen et al., 2006).  Sjukdomen bryter 
oftast ut 4-14 dagar efter avvänjning, innan MTK är fullt utvecklad. Symptomen på 
avvänjningsdiarré är att avföringen är gulbrun, vattentunn och att grisen är uttorkad 
och insjunken i flankerna (Jacobsson, 2017). Sjukdomen karaktäriseras av plötsliga 
dödsfall, uttorkning och minskad tillväxt (Amezcua et al., 2002).  

2.2.2 Faktorer som kan framkalla avvänjningsdiarré  

 
Patogener 
De vanligaste orsakerna till avvänjningsdiarré är Escherichia coli (E.coli), Clostri-
dium coccoides, rotavirus, coronavirus och koccidier. Mindre vanliga orsaker kan 
vara, rundmask, salmonella och lawsonia (Pieper et al., 2008). 
 
Melin et al. (2000) undersökte grisar som utsatts för en patogen E.coli och hade 
diagnostiserats med avvänjningsdiarré. Resultaten visade att alla djur som diagnos-
tiserats hade närvaro av patogen E.coli i tarmen. Detta tyder på att en patogen E.coli 
kan inducera avvänjningsdiarré. 
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I en studie av Pieper et al. (2008) observerades att grisar som insjuknat i avvänj-
ningsdiarré fem dagar efter avvänjning hade ökade koncentrationer av Entero-
bacteriaceae, E.coli och salmonella i MTK. Elva dagar efter avvänjning sjönk ni-
våerna under de ursprungligt uppmätta värdena. Resultaten visade även att de friska 
grisarna inte hade överväxt av Enterobacteriaceae, E.coli och salmonella, de hu-
vudsakliga bidragande orsakerna till avvänjningsdiarré. Även laktobacillerna mins-
kar drastisk första dagen efter avvänjning, men hade återhämtat sig till den ur-
sprungliga nivån innan avvänjning fem dagar efter avvänjning och hade högst upp-
mätta nivåer elva dagar efter avvänjning (Pieper et al., 2008).  
 
Franklin et al. (2002) undersökte hur avvänjningsålder påverkar den mikrobiella po-
pulationen i MTK vid avvänjning 17 och 24 dagar efter födsel. Resultatet visade en 
minskning av laktobaciller i båda grupperna och det ökade mottagligheten för sjuk-
domar hos grisarna. Dock var sjukdomsmottagligheten högre i gruppen som avvänts 
efter 17 dagar. Resultat från samma försök visar att nivåerna av Enterococci var 
som högst dag två efter avvänjning och dag fem hade nivåerna sjunkit drastiskt. 
Koncentrationen av jäst i MTK var oförändrad efter avvänjning och högst elva dagar 
efter avvänjning. Tidigare studier har visat att viss jäst, S.cerevisiae och S.cerevisiae 
ssp. boulardii, har probiotiska effekter för avvänjningsdiarré (Bontempo et al., 
2006). Laktobaciller och jäst är dock negativ korrelerade (Scholten et al., 2002). 
 
Diversitet i mag-tarmfloran 
Det finns resultat som tyder på att om grisen har låg diversitet i mag-tarmfloran 
leder det till ett lågt koloniseringsmotstånd vilket minskar chansen att överleva ett 
utbrott av avvänjningsdiarré (Kühn et al., 1993). Mikrobiell tillväxt beror på flera 
olika faktorer som tillgänglighet av substrat som kan smältas i MTK, antalet utfod-
ringstillfällen, innehåll och struktur av födan, närvaro av enzymer och andra mikro-
organismer (Wenk, 2001). 

2.2.3 Sjukdomsförlopp 

Diarré beror på ett minskat vattenupptag i mag-tarmkanalen. Detta beror på över-
skott av vätska i MTK på grund av dålig absorptionsförmåga. Det finns två typer av 
diarréer, sekretorisk diarré och osmotisk diarré. Bakterier som E.coli och salmonella 
producerar toxiner som kan fästa i tarmväggen vilket ökar vattenutsöndringen och 
kallas sekretionsdiarré. Den andra sortens diarré, osmotisk diarré, orsakas av virus, 
exempelvis rotavirus, som förstör den yttersta delen av tarmvilli och hämmar där-
med absorptionsförmågan av näringsämne och vätska som stannar kvar i MTK 
(Engen et al., 2012). 
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2.2.4 Fysiologiska förändringar vid diarré 

Vid avvänjning så sker flera förändringar i grisens MTK. Byte av diet och minskat 
födointag bidrar till förändringar i MTK. Effekten av detta kan avläsas med hjälp av 
markörer. De markörer som kan kopplas till avvänjningsdiarré är att tarmvilli blir 
kortare, kryptans djup ökar, laktasaktiviteten minskar, hormonet kolecystokinin som 
påverkar nedbrytningen av fett och protein minskar, flöden av pepparrotsoxidas, 
som fungerar som en markör för antigener över epitelbarriären i tarmen, minskar 
(Montagne et al., 2007). 

2.3 Förberedelser för en lyckad avvänjning i grisningsstallet  

2.3.1 Skiftesdigivning 

Råmjölk ger smågrisen energi och ökar därmed chansen för smågrisen att initiera 
och upprätthålla digivning under tiden hos suggan (Declerck et al., 2016). Råmjölk 
bidrar även till tarmutveckling och utveckling av immunsystemet då det innehåller 
tillväxtfaktorer och immunglobuliner (Jensen et al., 2001). Intag av råmjölk är 
livsviktig för smågrisen och är associerat med bättre tillväxt och lägre smågrisdöd-
lighet. Det medför att grisen får en högre vikt vid avvänjning, inflyttning i slaktgris-
stall och vid slakt (Declerck et al., 2016). Det är därför viktigt att säkra råmjölksin-
taget och det kan göras genom skiftesdigivning. Detta görs genom att dela upp kul-
len i två grupper, små sent födda och stora tidigt födda smågrisar som får turas om 
vid juvret för att undvika konkurrens om plats vid spenarna (Donovan and Dritz, 
2000). Skiftesdigivning bör tillämpas så fort som möjligt efter födsel och upprepas 
till 24 h efter för att få maximalt råmjölksintag (Alexopoulos et al., 2018).  Skif-
tesdigivning som utförs på kullar som har nio eller fler smågrisar ger en minskad 
variation på individuella vikter inom kullen (Donovan and Dritz, 2000). Skiftesdi-
givning kan öka smågrisöverlevnad med upp till 13 % (Huser et al., 2015).  

2.3.2 Kullutjämning 

För att jämna ut antalet smågrisar mellan suggor och utnyttja varje suggas individu-
ella kapacitet så utförs kullutjämning. Det innebär att smågrisar som är övertaliga i 
sin födelsekull flyttas till en ny kull som har färre smågrisar och där suggan har 
kapacitet att förse fler smågrisar med mjölk. Om smågrisen flyttas sent, det vill säga 
mellan dag tre och sju efter födsel, så ökar smågrisdödligheten. Detta kan bero på 
att smågrisen upplever stress av att upprätta rangordning i den nya kullen och hind-
ras att dia som kan bidra till högre mottaglighet för infektionssjukdom. Det kan 
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också bero på att svaga och sjuka smågrisar, som hade dött oavsett, flyttas som sista 
försök att få dem att överleva. Vid tidig flytt av smågrisen, innan tre dagar men efter 
12 h efter födsel, så minskar smågrisdödligheten (Straw et al., 1998). 

2.3.3 Tillskottsutfodring 

Vid stora kullar så är det fördelaktig att erbjuda artificiell mjölk som supplement till 
suggans. Detta gynnar både smågrisens tillväxt och suggans hullstatus (Pustal et al., 
2015). Om smågrisen enbart får mjölkersättning istället för moderns egen mjölk så 
går utvecklingen av MTK saktare (Zabielski et al., 2008). Högt foderintag innan 
avvänjning förebygger hälsoproblem och ökar prestationen hos den avvanda grisen 
(Pluske et al., 1996). För att underlätta foderbytet vid avvänjning från flytande till 
fast föda så är det att rekommendera att smågrisar tilldelas smakligt och lättsmält 
foder under digivningsperioden, för att succesivt anpassa MTK till ett avvänjnings-
foder (Bruininx et al., 2002). Konsumtionen av tillskottsfoder varierar inom kull och 
mellan kullar och konsumtionen har inte en linjär ökning med tid (Pluske et al., 
2007). 

2.3.4 Miljö 

Att smågrisen ska ha en varm och attraktiv smågrishörna är viktigt för att minska 
smågrisdödligheten genom att minska värmeförlust direkt efter födsel och få små-
grisen att välja smågrishörnan som sin skyddade viloplats framöver (Andersen et 
al., 2007). Smågrishörnan bör då grisarna är nyfödda ha en temperatur på 30-32 °C 
för att det ska vara en termoneutral miljö för grisar som hålls i grupp (Le Dividich 
and Noblet, 1981). Smågrislampan och taket bidrar till att uppnå rätt temperatur i 
smågrishörnan och lampan hjälper smågrisen att hitta till hörnan. Det är viktigt att 
det inte är för varmt, om det är över 34 °C så undviker smågrisen att ligga under 
lampan i den skyddande smågrishörnan och kan få minskat foderintag som följd av 
värmestress (Hrupka et al., 1998). 

2.4 Skötsel vid avvänjning 

2.4.1 Omgruppering 

Viktsortering av grisar vid avvänjning påverkar inte tillväxthastighet eller slakt-
egenskaper (Cámara et al., 2016). Omgruppering av grisar en vecka efter avvänjning 
ger en väsentlig ökning av undergivet och aggressivt beteende och djurens välfärd 
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blir sämre (Algers et al., 1990). Att blanda djur från flera olika kullar som inte har 
träffats innan kan vara mycket stressande för grisen och bidra till bråk när hierarki i 
den nya gruppen ska bestämmas. När hierarkin i den nya gruppen bestäms görs det 
under de första timmarna efter omgruppering och aggressiva beteenden ökar (Meese 
and Ewbank, 1972). Bråk som följd av omgruppering leder till minskat foder- och 
vattenintag vilket kan leda till sämre produktion (Coutellier et al., 2007).  

2.4.2 Miljö 

Miljön i stallet är avgörande för att lyckas med avvänjning utan diarréförekomst, 
därför är tvättning och desinfektion innan insättning av nya grisar viktigt. Sektion-
erad omgångsuppfödning är också en viktig faktor då det bidrar till ökad tillväxt och 
överlevnad (Le Dividich and Aumaitre, 1978).  Under de två första veckorna efter 
avvänjning så är temperaturen en kritisk faktor för en lyckad avvänjning och bör 
vara mellan 26-28 grader. Därefter kan temperaturen minskas med två grader i 
veckan till önskad temperatur i slaktgrisstallet är uppnådd (Le Dividich och Herpin, 
1994).  

2.4.3 Foder 

Att byta foder abrupt vid avvänjning är en stress för grisen och stress kan försämra 
immunförsvaret. Sammansättningen av fodret kan påverka tarmfloran och därmed 
även påverka närvaron/frånvaron av tarmstörningar (Katouli et al., 1997). 
 
Fiber 
I en studie där tilldelning av foder med olika näringsinnehåll vid avvänjning under-
söktes, visade resultaten att kostfiber, i form av cellulosa, förlänger tiden för fodret 
att passera i MTK (Johansen och Bach knudsen, 1994). Klüß (2004) undersökte 
olika fodermedel och dess inverkan på förekomsten av enterobacteriacea i MTK. 
Foder med innehåll av hög- respektive låg nivå av olöslig fiber samt ett foder med 
inblandning av antibiotika tilldelades och det visade ingen förändring direkt efter 
avvänjning, men 15 dagar efter var det lägre mängder enterobacteriacea i MTK på 
de grisar som åt dieten med högre fiberinnehåll.  
 
Lågt proteininnehåll 
En studie av Kim et al. (2012) visade att sjukdomar relaterade till avvänjning kan 
förebyggas genom ett foder med lågt proteininnehåll och kontrollerade mineralni-
våer. Reducera proteinhalten sju dagar efter avvänjning i fodret samt att begränsa 
viskositetssökande lösligt kostfibrer till 20-80 g/kg och järn till 100 mg/kg är viktiga 
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foderstrategier för att kunna bibehålla tarmbarriärfunktionen och minimera närva-
ron av kolibacillus efter avvänjning (Kim et al., 2012). 
 
Värmebehandlat 
Värmebehandling av foder som pelletering, expansion och extrudering ger fodret 
högre smältbarhet och därmed mindre substrat till mikrober (Lundblad et al., 2011).  
 
Torv 
Torv ges inte som tillskott för att öka energitillförsel utan för dess förmåga att på-
verka hälsan i MTK positivt (Trckova et al., 2012). Tilldelning av torv berikad med 
zinkoxid, 321 mg/l, gav en positiv inverkan på smågrisens tillväxt och på avföring-
ens konsistens (Oropeza-Moe et al., 2017). Tilldelning av torv vid avvänjningspe-
rioden ökar grisens nyfikenhet och minskar aggressivt beteende, vilket leder till 
bättre tillväxt både före och efter avvänjning (Vanheukelom et al., 2011).   
 
Laktobaciller 
Laktobacillernas sammansättning förändras dramatisk efter avvänjning. Laktobacil-
lerna har stor inverkan på stora delar av MTK, då koncentrationen av laktobaciller 
minskar efter avvänjning och det sker en minskning av mjölksyraproduktion och pH 
höjs. Koncentrationen av laktobaciller kan påverkas under avvänjningsperioden ge-
nom att ge ett foder med högt innehåll av kolhydrater, då det är lactobacillernas 
största näringskälla. Faktorer som avvänjningsålder, diet och kolhydratsammansätt-
ning kan påverka koncentrationen av laktobaciller i smågrisens MTK (Pieper et al., 
2008).  
 
Jäst 
Vid tilldelning av levande jäst, S.cerevisiae ssp. boulardii, i munnen vid avvänjning, 
så visar resultat att det ger en ökad tillväxt och positiv inverkan på MTK hälsa, då 
det minskar skadorna på tarmvilli och krypt och beskrivs därför kunna ha en probi-
otisk effekt mot avvänjningsdiarré (Bontempo et al., 2006). 
 
Laktos  
Mahan et al. (2004) undersökte laktosinnehåll i foder och hur det påverkar grisens 
prestation vid avvänjning. Resultaten visade att laktos var nödvändigt för att uppnå 
maximal tillväxthastighet för unga och lätta grisar men påverkan av laktos minskade 
när grisarna blev äldre och tyngre. Fram till grisen har uppnått en vikt på 25 kg så 
ger ett högt laktosinnehåll i fodret en positiv effekt på tillväxt. Laktos bidrar även 
till tillväxt av lactobacillus spp. Om laktos ges som största energikälla i fodret så 
minskas den negativa effekten av det abrupta foderbytet i dieten vid avvänjningen. 
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De djur som fick en diet med högre andel fibrer och laktos hade mindre förekomst 
av diarré och dödlighet (Melin och Wallgren, 2002).  

2.4.4 Utfodring 

För smågrisens MTK så är det väldigt viktigt att den avvanda grisen börjar äta så 
fort som möjligt efter avvänjning. Om grisen inte får i sig tillräckligt med närings-
ämnen så kan tarmvilli skadas och risken för sjukdom ökar (Pluske et al., 1996). 
Därför är det viktigt att utfodringsintervallen inte är för långa så att grisen får till-
gång på näringsämnen och att underhållsbehovet uppfylls så att inte MTK skadas 
(Bark et al., 1986). Blötfoder konsumerar grisen fortare än torrt efter avvänjning, 
dock är det större risk för dålig hygien och kräver därmed mer arbetsinsats för att 
hålla hygienen god vid utfodringsstället (Engen et al., 2012). Dålig hygien vid ut-
fodringsplatsen är en faktor som kan leda till avvänjningsdiarré (Jacobson, 2017). 
Restriktiv utfodring efter avvänjning minskar nybildandet av bakterier, som till ex-
empel E.coli, och minskar därmed förekomsten av diarré. Det är också associerat 
med minskad tillväxt i jämförelse med grisar som utfodras ad libitum (Rantzer et 
al., 1996).  

2.5 Zink och antibiotikas påverkan på avvänjningsgrisens 
mag-tarm hälsa 

2.5.1 Zinktillsatser 

Det har varit tillåtet att ge medicinsk zinkoxid i hög dos (ZnO) i Sverige sedan 1992 
och tillsatsen introducerades på svenska grisbesättningar i form av zinkvit, innehål-
lande zinkoxid och föroreningar. Sedan 1998 så är det krav på att zinktillskottet ska 
vara av medicinsk kvalitet och är därmed receptbelagt (Stampe, 2011). Tillsatsen 
som ges i fodret idag heter Vetzin vet och består enbart av zinkoxid (FASS, 2016). 
 
ZnO som tillsats i fodret efter avvänjning minskar förekomsten av avvänjningsdi-
arré (Ou et al., 2007) och är därmed tillväxtfrämjande (Hill et al., 2001) samt stabi-
liserar mag-tarmfloran och bibehåller hög diversitet av koliformer som aktivt kon-
kurrerar om vidhäftningsplatser för patogena stammar. Detta beror på att zinkoxiden 
påverkar nybildning av celler (Katouli et al., 1999). ZnO bidrar till utvecklingen av 
MTK, immunförsvaret och förbättrad antioxidantkapacitet och reducerar de morfo-
logiska skador i tarmen som sker vid avvänjningsstress. Bibehållen tarmmorfologi 
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bidrar till ökat näringsupptag och tarmbarriären skyddar MTK mot patogena bakte-
rier (Zhu et al., 2017). Om grisarna får för hög dos av ZnO eller under för lång tid 
så kan det istället skada grisen och öka diarréförekomsten (Jensen-Waern et al., 
1998).  
 
I ett försök utfört av Melin et al. (2002) visade resultaten att de djur som fått en diet 
med ZnO, 2500 mg Zn/kg foder, var tarmfloran mindre påverkad vid avvänjning än 
kontrollgruppen som tilldelades foder utan zinktillskott. Kontrollgruppen var påver-
kad i 14 dagar efter avvänjning medan försöksgruppen, som fick ZnO, bara var på-
verkad i sju dagar efter avvänjning. Den dagliga tillväxten var 1,6 gånger högre i 
zinkgruppen än i kontrollgruppen andra veckan efter avvänjning. Försöksgruppen 
klarade även bättre av en patogen E.coli infektion än kontrollgruppen.  
 
I ett liknande försök av Katoli et al. (1999) visade resultaten att grisar som fick ZnO 
hade högre diversitet i magtarmfloran än grisarna i kontrollgruppen. Djur med låg 
mikrobiell diversitet i mag-tarmfloran löper större risk för att få en överväxt av po-
tentiella patogena mikrober som kommer internt eller externt. ZnO i MTK bidrar 
till att omöjliggöra nybildandet av vissa patogena bakterier efter avvänjning. ZnO 
som tillsats i fodret gav en minskad dödlighet och minskad förekomst av diarré än i 
kontrollgruppen (Katouli et al., 1999).  

2.5.2 Antibiotikum  

Antibiotikas effekt på en sjuk gris är att det ökar tillväxthastighet, ökar foderom-
vandlingsförmåga, minskar dödlighet och sjuklighet. Den ekonomiska vinningen på 
grisar som tilldelas antibiotika är mycket större än kostnaden för preparatet 
(Cromwell, 2002). I Sverige och EU får antibiotika endast användas för att bota 
sjuka djur och inte som en inblandning i foder som tillväxtbefrämjande medel (SVA, 
2017). Antibiotikainbladning i foder bidrar till att minska förekomsten av avvänj-
ningsdiarré och ökar tillväxthastighet då antibiotika hämmar subkliniska infekt-
ioner, minskar förekomst av tillväxthämmande mikrobiella metaboliter och minskar 
mikrobiell användning av näringsämnen. Djur som tilldelas antibiotika i foder asso-
cieras med en tunnare tarmvägg och därmed enklare upptag av näringsämnen 
(Gaskins et al., 2002). Det blir allt vanligare att bakterier som framkallar avvänj-
ningsdiarré har utvecklat antibiotikaresistens (Rhouma et al., 2017). 
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2.6 Kompensatorisk tillväxt 
Det är känt att kompensatorisk tillväxt sker hos grisar som har fått en restriktiv diet 
under en period och därefter tilldelas en ökad giva, vilket innebär att när den restrik-
tiva perioden är avslutad så kompenserar grisen den eftersatta tillväxten med bättre 
foderomvandlingsförmåga och snabbare tillväxthastighet (Therkildsen et al., 2004). 
Omfattningen av den kompensatoriska tillväxten är individuell och beror på tid-
punkt och hur länge restriktiv giva ges, genotyp samt tillgång på näringsämnen efter 
den restriktiva perioden. Kompensatorisk tillväxt induceras av begränsning av ami-
nosyraintag (Martínez-Ramírez och de Lange, 2008). Det finns två typer av kom-
pensatorisk tillväxt. En som kallas komplett kompensation och innebär att grisen 
uppnår samma vikt och kroppssammansättning vid samma ålder som genetisk iden-
tiska djur som inte utfodras restriktivt. Den andra typen kallas förlängd tillväxtpe-
riod och innebär att djurets tillväxt ökar tillfälligt, och därefter återgår till en normal 
tillväxthastighet som för djur som inte utfodras restriktivt. Förlängd tillväxtperiod 
sker när djuren haft en begränsad giva under en kortare period och dessa individer 
kan inte uppnå samma vikt och kroppsammansättning som djur som tillväxer utan 
restriktiv giva. När restriktionen upphör behöver grisen 3-4 veckor innan foderinta-
get ökar drastisk, eftersom grisen behöver tid för att återhämta kapaciteten och stor-
leken på MTK (Skiba, 2005). Ökad tillväxthastighet ses direkt efter avslutad foder-
restriktion och observeras i upp till 4-6 veckor efteråt (Tullis et al., 1986).  
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3.1 Försöksupplägg och datainsamling 
Försöket genomfördes på tillväxtgrisar i två omgångar (1 och 2) i två olika stallar. 
Båda försöksomgångarna var indelade i två behandlingsgrupper, kontroll (K), vilka 
tilldelades foder med ZnO (Z), 2500 mg Zn//kg foder och försök (F) som tilldelades 
foder utan ZnO (UZ). Vikter och foderförbrukning registrerades boxvis då djuren 
inte var individmärkta. Vid avvänjning och inflytt i tillväxtstallet omgrupperades 
djuren i så liten utsträckning som möjligt, för att få ett mer jämnt antal i tillväxtbox-
arna, och delades slumpvis in i försöks- och kontrollgrupp. Det placerades 9-12 gri-
sar i varje box och jämnt antal grisar på var sida om tråget i den mån det gick. Djuren 
vägdes boxvis vid omgruppering efter avvänjning och efter 53 dagar i tillväxtstallet 
vid inflytt i slaktgrisstall. Alla medicinska behandlingar och döda djur registrerades 
för varje omgång. Foderförbrukning av torrfoder registrerades per box och foder-
förbrukning av blötfoder registrerades per stall. Efter inflytt i slaktgrisstallet om-
grupperades grisarna igen och under slaktgrisperioden registrerades döda grisar och 
total foderförbrukning på första försöksomgång. 

3.2 Djur och inhysning 
Försöket genomfördes på en besättning i Västergötland från 7 december 2017 till 
26 mars 2018. Besättningen var en helintegrerad satellit med 34 suggor per grupp 
med 3, 3, 4 veckors intervall. Försöket genomfördes med totalt 832 avvanda grisar 
från avvänjning fram till dag 53, då grisarna flyttade in i slaktgrisstall. Data för fyra 
pelle-boxar, det vill säga cirka 40 grisar, uteslöts från varje försöksomgång, då de 
hade fri tillgång på foder i foderautomater. 

 

3 Material och metod 
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Av 832 grisar ingick 421 i K och 411 i F. 211 stycken i K1, 210 stycken i K2, 209 
stycken i F1 och 202 stycken i F2. Djuren som ingick i försöket var kommersiellt 
uppfödda och var på modersidan korsningar av minst två av svensk Yorkshire, hol-
ländsk Yorkshire och norsk lantras och var på fadersidan renrasig svensk 
Hampshire. I grisningsstallet genomfördes skiftesdigivning under det första dygnet, 
längre för kullar som hade fler grisar än suggan hade spenar, fram tills att kullut-
jämning kunde genomföras. Smågrisarna hade smågrishörna med lampa och golv-
värme, dock inget tak. Smågrisarna tilldelades foder från och med en veckas ålder. 
Under sista veckan i grisningsstallet tilldelades även torv. Smågrisfodret tilldelades 
första veckan en gång om dagen, andra veckan två gånger om dagen, tredje och 
fjärde veckan tilldelades foder tre gånger om dagen. Hälften av grisarna tilldelades 
smågrisfoder i automat och hälften på golvet. Smågrisarna avvandes vid fem veck-
ors ålder och flyttade in i ett tillväxtstall. Under försöksperioden hölls djuren i ett 
tillväxtstall inrett med tvärtrågsboxar med cementplatta och delvis spaltgolv berikat 
med halm och fri tillgång på vatten från nipplar.  

3.3 Foder och fodertilldelning 
Allt foder som ingår i försöket är kommersiellt tillverkat foder framtaget av Fo-
dermix AB. Kontrollgruppen tilldelades Smågris Ztabil (Z), ett pelletskrossfoder 
med inblandning av ZnO, 2500 mg Zn/kg foder, och försöksgruppen tilldelades 
Smågris Mjukstart Plus (UZ), ett pelletskrossfoder utan inbladning av ZnO. Smågris 
Mjukstart Plus är ett skonsamt och smakligt foder som är anpassat för avvänjnings-
grisens fysiologiska förutsättningar, allt för att lyckas med avvänjning utan tilldel-
ning av foder med inblandning av ZnO. Både K och F tilldelades Smågris Tjuvstart 
(S) från dag 0 (avvänjning) till dag 3, som är samma pelletskrossfoder som tilldelats 
i grisningsavdelningen. Näringsinnehåll och fodersammansättning i S, Z och UZ 
kan ses i tabell 1 respektive 2. Grupperna började fasas över dag 2, med varannan 
utfodring S och Z respektive UZ, till dag 3 med tre utfodringar av Z respektive UZ 
och en utfodring med S, för att dag 4 enbart tilldelas Z respektive UZ (se tabell 3). 
Från dag 4 till dag 12 tilldelas K och F enbart kontroll- respektive försöksfoder. Dag 
13 till 15 fasas K och F över på blötfoder, för att dag 16 enbart tilldelas blötfoder. 
Dag 0 till 14 tilldelades båda grupperna 1,5 l TorvoGo (T) per tråg två gånger dag-
ligen (se tabell 4). Dag 0 tilldelades grisarna foder två gånger, resterande försöks-
period tilldelades de foder fyra gånger dagligen. För att förenkla för personalen till-
delades samma mängd foder för kontroll- och försöksgruppen under hela försöks-
perioden. Foderkurvan som utfodringen utgick ifrån är restriktiv och kan ses i figur 
1. Analytiska beståndsdelar för S, Z och UZ utläses i tabell 2 och fodersamansätt-
ning i storleksordning i tabell 3. 
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Tabell 1. Analytiska beståndsdelar/näringsinnehåll i Smågris Tjuvstart (S), kon-
trollfodret Smågris Ztabil med ZnO, 2500 mg Zn/kg foder (Z) och försöksfodret 
Smågris Mjukstart Plus utan ZnO (UZ) 

 Enhet S Z UZ 
Vattenhalt % 10,9 12 11,2 
Råprotein % 17,3 15,8 16,0 
Råfett och råolja % 6,7 4,1 6,3 
Aska % 4,4 4,8 4,5 
Nettoenergi väx MJ NE 10,7 9,5 10,2 
Lysin g 12,6 11,1 11,9 
Metionin g 4,5 3,5 3,8 
Treonin g 7,5 7,2 7,6 
Kalcium % 0,7 0,6 0,7 
Fosfor % 0,6 0,6 0,6 
Natrium % 0,3 0,2 0,2 
Kalium % 0,7 0,7 0,6 

 
 

Tabell 2. Fodersammansättning i storleksordning för Smågris Tjuvstart (S), kon-
trollfodret Smågris Ztabil med ZnO, 2500 mg Zn/kg foder (Z) och försöksfodret 
Smågris Mjukstart Plus utan ZnO (UZ) 
 S Z UZ 
Vete  Vete Vete 
Mjölkpulver Korn Korn 
Havremjöl Havre Havre 
Korn Vetefodermjöl Havremjöl 
Havre Vetekli Vetefodermjöl 
Fiskmjöl Sojaproteinkoncentrat Fiskmjöl 
Vetefodermjöl Havremjöl Kex Gbg 
Potatisprotein Fiskmjöl Foderfett 
Förblandningstillsatser Foderfett Sojaproteinkoncentrat 
Foderfett Grönmjöl Potatisprotein 
Bryggerijäst Kalk Mjölkpulver 
Tryptofan 6% Förblandningstillsatser Grönmjöl 
Lysin Monokalciumfosfat Johannesbrödsmjöl 
Kalk Natriumklorid Förblandningstillsatser 
Monokalciumfosfat E-vitamin 10 % Monokalciumfosfat 
E-vitamin 10 %  Kalk 
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Tabell 3. Överfasning per utfodringstillfälle (UT) från Smågris Tjuvstart (S) till 
kontrollfodret Smågris Ztabil med ZnO, 2500 mg Zn/kg foder (Z) och försöksfod-
ret Smågris Mjukstart Plus utan ZnO (UZ), dag 0-4 
  UT Dag 

0 
Dag 
1 

Dag 
2 

Dag 
3 

Dag 
4 

Försök       
 1  S S UZ UZ 
  2  S UZ UZ UZ 
  3 S S S S UZ 
  4 S S UZ UZ UZ 
Kontroll       
 1   S S Z Z 
  2  S Z Z Z 
  3 S S S S Z 
  4 S S Z Z Z 
 
 
Tabell 4. Innehåll i TorvoGo 
Analytiska beståndsdelar, g/kg Mängd 
   Aska 170 
   Kalcium 3,5 
   Fosfor 2 
   Natrium 1,2 
   Magnesium 0,6 
   Växttråd 109 
   Råfett 12 
   Protein 11 
   Vatten 550 
Näringstillsatser, mg/kg  
   Järnsulfat monohydrat 166 
   Kopparsulfat pentahydrat 400 
   Zinkoxid 333 
   Mangan(II)Oxid  17 
   Kalciumjodat monohydrat 1 
   Natriumselentit 0,8 
Tekniska tillsatser, i.e.  
   Konserveringsmedel E236, E338  
 



25 
 

 

Figur 1. Foderkurva för både kontroll- och försöksgrupp, där dag 0 är avvänjning  

3.4 Statistisk analys och databearbetning 
Den statistiska analysen utfördes med följande mixed model: yij=μ+αi+βj+eij, där 
μ är medelvärdet, α är effekt av behandling, β är effekt av omgång och e är residual. 
Databearbetningen utfördes i Statistical Analysis System software, (SAS, 2009) 
version 9,4. I modellen utgjorde behandlingen fix faktor och omgång slumpmässig 
faktor. Då datan registrerades boxvis användes box även som försöksenhet. Resul-
taten redovisas som least-square means. P-värden < 0,05 bedömdes som signifi-
kanta. Produktionsresultat för slaktgrisar hämtades ur omgångsrapporter i WinPig 
Slakt (se bilaga 3). 
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4.1 Diarréförekomst och dödlighet 
Elva grisar dog under försökets gång varav tre stycken ingick i K och åtta stycken i 
F. Det fanns ingen skillnad i dödlighet innan dag tolv eller efter dag 12 mellan för-
söksgruppen och kontrollgruppen (se tabell 5). Diarréförekomst innan dag 12 var 
signifikant högre i försöksgruppen än i kontrollgruppen (P=0,003). Ingen skillnad 
kunde ses mellan grupperna på diarréförekomsten efter dag 12.  
 
Tabell 5. Effekt av diet på dödlighet (D) och diarréförekomst (DF) för tillväxtgrisar 
som tilldelats kontrollfoder med ZnO (K) och försöksfoder utan ZnO (F). Least 
square means ± pooled standard error of mean (SEM)  
 K F Pooled SEM p-värde 
Antal grisar 421 411   
D, %     
   < dag 12 0,27 1 0,412 0,194 
   > dag 12 0,57 1,07 0,464 0,447 
DF, % av antal grisar     
   < dag 12 1 7,47 0,015 0,003 
   > dag 12 3,35 1,36 0,226 0,222 
 

4.2 Tillväxt och foderparametrar 
Den dagliga tillväxten var i genomsnitt låg, 399 g/dag. Det fanns inga skillnader i 
tillväxt- och foderparametrar mellan försöks- och kontrollgruppen, med undantag 
för totalt foderintag (se tabell 6). Totalt foderintag för försöksgruppen var signifi-
kant högre än kontrollgruppen (P=0,001). 

4 Resultat 
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Tabell 6. Effekt av diet på slutvikt (SV), daglig tillväxt (DT), torrt foderintag (TF), 
blött foderintag (BF), totalt foderintag (TFO) och foderomvandlingsförmåga (FOF) 
för tillväxtgrisar som tilldelats kontrollfoder med ZnO (K) och försöksfoder utan 
ZnO (F). Least square means ± pooled standard error of mean (SEM) 
 K F Pooled 

SEM 
p-värde 

SV, kg     
   Dag 53 32,3 32,6 0,64 0,43 
DT, g/dag     
   Dag 0-53 397 401 0,012 0,589 
TF, MJ NE/gris     
   Dag 0-15 29 31 0,397 0,001 
BF, MJ NE/gris     
   Dag 16-53 513 514 11,320 0,64 
TFO, MJ NE/gris      
   Dag 0-53 542 546 11,631 0,158 
FOF, MJ NE/kg tillväxt     
   Dag 0-53 26,1 25,7 0,309 0,348 
 

4.3 Ekonomisk utvärdering 
Foderpriset var 0,511 kr/MJ NE för kontrollfodret Z och 0,520 kr/MJ NE för för-
söksfodret UZ. Totala torrfoderkostanden för dag 0-15 skiljde sig mellan grupperna 
då det var 1,56 kr dyrare per gris att utfodra UZ (se tabell 7). Smågrisfodret är ute-
slutet i denna beräkning då alla grisar fick samma mängd MJ NE.  
 
Tabell 7. Torrfoderkostnad för tillväxtgrisar som tilldelats kontrollfoder med ZnO 
(K) och försöksfoder utan ZnO (F), dag 0-15 
 K F 
TF, MJ NE/gris 28,6 31,1 
Foderkostnad, kr/MJ NE 0,511 0,520 
Total foderkostnad, kr/gris 14,6 16,2 
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4.4 Resultat i slaktgrisstallet  
Resultaten för första omgången försöksgrisar togs fram ur omgångsrapporter i Win-
Pig Slakt. Den genomsnittliga dagliga korrigerade tillväxten var hög, 1020 g/dag, 
och den genomsnittliga korrigerade foderomvandlingsförmågan var låg, 22,3 MJ 
NE/ kg tillväxt. F1 hade bättre produktionsresultat avseende daglig tillväxt, 1032 
g/dag respektive 1007 g/dag, och foderomvandlingsförmåga, 22,1 MJ NE/kg till-
växt respektive 22,5 MJ NE/kg tillväxt. Den genomsnittliga slaktvikten var högre i 
F1 än K1 med 3,2 kg men grisarna hade lägre köttprocent i försöksgruppen (se tabell 
8).  
 
Tabell 8. Produktionsresultat i slaktgrisstallet för första omgången tillväxtgrisar, 
som tilldelats kontrollfoder med ZnO (K1) och försöksfoder utan ZnO (F1), fram-
taget ur en omgångsrapport i WinPig Slakt. Daglig tillväxt är korrigerad till en in-
sättningsvikt på 30 kg och foder per kg tillväxt är korrigerad till en insättningsvikt 
på 30 kg och en slaktvikt på 115 kg (se bilaga 3). 
 K1 F1 
Antal 232 231 
Antal döda 3 2 
Köttprocent, % 58,2 57,1 
Slaktvikt, kg 107 110 
Daglig tillväxt, korrigerad, g/dag 1007 1032 
Foder/kg tillväxt, korrigerad, MJ NE/kg tillväxt  22,5 22,1 
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5.1 Skötsel och miljö 
På grund av zinkförbudet som träder i kraft 2022 (European Medecines Agency, 
2017) är avvänjning utan inbladning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg 
foder, en av EU:s grisproducenters största utmaningar framöver. För att den diande 
smågrisen ska tillväxa optimalt (Declerck et al., 2016) och ha god kondition vid 
avvänjning krävs det att de är förberedda och fysiologisk utvecklade för en spann-
målsbaserad diet (Wenk, 2001). För att ge smågrisen bästa förutsättningar för att 
klara en avvänjning utan ZnO är det viktigt att de intagit tillräckligt med råmjölk 
under de första 24 timmarna efter födseln (Alexopoulos et al., 2018), haft en god 
miljö (Andersen et al., 2007) och högt intag av spannmålsbaserad föda (Pluske et 
al., 1996). Detta kan uppnås genom att ha en varm, skyddande smågrishörna med 
värmelampa och tak (Hrupka et al., 1998), tilldelning av ett smakligt och lättsmält 
tillskottsfoder (Bruininx et al., 2002), skiftesdigivning (Donovan och Dritz, 2000) 
samt kullutjämning vid behov (Straw et al., 1998). Vid avvänjning utsätts grisen för 
flera stressorer så som byte av foder, boxkompisar, miljö och minskat antal utfod-
ringar (Campbell et al., 2013; Kim et al., 2012). För att minimera antalet stressorer 
valde jag att under de första dagarna efter avvänjning tilldela samma foder i tillväxt-
stallet som tilldelats i grisningsstallet, tilldela foder fyra gånger om dagen, samt att 
flytta kullarna intakta i den mån som var möjligt. Inga skötselfaktorer registrerades 
och inte heller några miljöfaktorer, vilket skulle vara intressant att registrera vid ett 
nytt försök. Mitt försök är begränsat till enbart foder och fodertilldelning under till-
växtperioden från avvänjning till inflytt i slaktgrisstallet. Det hade däremot varit 
intressant att genomföra ett försök från födsel till slakt, för att kunna tillämpa skötsel 
och utfodring från födsel och utvärdera dess inverkan på smågrisens mag-tarmhälsa 
och fysiologiska förmåga att avvänjas utan ZnO med fortsatt god produktion. 
 

5 Diskussion 
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5.2 Diarréförekomst och dödlighet 
Avvänjningsdiarré bryter oftast ut 4-14 dagar efter avvänjning (Jacobson, 2017) och 
ökar risken för plötsliga dödsfall (Amezcua et al., 2002). Registreringen av diarré-
förekomst och dödlighet delades in i två grupper, innan dag tolv och efter dag 12, 
eftersom överfasningen till blötfoder började dag 13. Förekomsten av avvänjnings-
diarré var högre i försöksgruppen (P=0,003), där 7,5% av grisarna behandlats för 
diarré, jämfört med 1% för kontrollgruppen, som visats i tidigare studier (Katouli et 
al., 1999). Vid registrering av diarréförekomst har personalen sett symptom och be-
handlat enligt besättningsveterinärs instruktion. Ingen provtagning eller diagnos är 
ställd av veterinär. Det hade varit intressant om provtagning hade gjorts för att un-
dersöka om och vilka patogener som var närvarande hos de grisar som visat symp-
tom på avvänjningsdiarré, då det är de vanligaste orsakerna till avvänjningsdiarré 
(Pieper et al., 2008). Personalen rapporterade bristande hygien i blötfodersystemet, 
vilket skulle kunna vara en bidragande faktor (Jacobson, 2017) till de diarréer som 
var efter dag 12, när överfasningen till blötfoder skedde. Trots att det var högre 
förekomst av diarré i försöksgruppen så var det ingen skillnad mellan grupperna 
avseende dödlighet som tidigare studier visat på (Amezcua et al., 2002). Den ge-
nomsnittliga dödligheten för båda grupperna var låg, 1,3 %, i jämförelse med Sve-
riges medeltal 2017, 2 % (se bilaga 1).  

5.3 Foder och fodertilldelning 
Försöket genomfördes med torrt foder för att minska risken för dålig hygien (Engen 
et al., 2012). Försöksfodret hade högre andel laktos än kontrollfodret, detta för att 
minska förändringen av foderbytet från mjölk till enbart spannmål och ge en ökad 
smaklighet för att bibehålla foderintag (Katouli et al., 1997) och för att maximera 
tillväxthastigheten (Mahan et al. 2004). Tilldelning av foder skedde fyra gånger dag-
ligen för att minska intervallet mellan utfodringarna och för att minska risken att 
MTK skadas (Bark et al., 1986). Tilldelning av torv gynnar hälsan i MTK (Trckova 
et al., 2012) och berikad med en låg dos zinkoxid, 321 mg/l, visat sig i tidigare 
studier ge en positiv inverkan på tillväxt och avföringens konsistens (Oropeza-Moe 
et al., 2017). Den torv som tilldelades i mitt försök, två gånger dagligen, innehöll 
333 mg ZnO/kg foder, alltså något lägre än ovanstående. Torven gavs även för att 
fylla ut magen då grisarna fick en restriktiv fodergiva. Foderkurvan som utgicks 
ifrån vid tilldelning av foder var restriktiv om man jämför med SLU-normen, (se 
bilaga 2). Resultaten visade att försöksgruppen som tilldelats UZ hade högre totalt 
energiintag, detta beror sannolikt på att samma mängd foder tilldelades både K och 
F, men försöksfodret hade högre energiinnehåll.  
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5.4 Foderomvandlings- och tillväxtparametrar 
Trots att det var signifikant mer diarréförekomst i försöksgruppen så fanns inga 
skillnader avseende foderomvandlings- och tillväxtparametrar mellan grupperna.  
Detta tror jag skulle kunna bero på snabb behandling vid sjukdomsutbrott och rela-
tivt låg diarréförekomst. Den genomsnittliga dagliga tillväxten för både K, 398 g 
tillväxt /dag, och F 400 g tillväxt/dag, var något låg i jämförelse med Sveriges me-
deltal 2017, 471 g tillväxt/dag (se bilaga 1). Detta antar jag beror på den restriktiva 
fodergiva som tilldelats. Den genomsnittliga foderomvandlingsförmågan för K och 
F var 26,1 MJ NE/kg tillväxt respektive 25,7 MJ NE/kg tillväxt. Det finns inget 
nationellt medeltal för foderomvandlingsförmåga för tillväxtgrisar, men baserat på 
min egen erfarenhet från produktionsrådgivaryrket är den normal eller något över 
normal.  

5.5 Ekonomisk utvärdering  
Försöksfodret var ett foder med lite dyrare råvaror än kontrollfodret. Därför var fo-
derpriset för försöksgruppen 1,56 kr dyrare per gris, vilket inte är en så stor skillnad. 
För hela försöksomgången är det en total extra kostnad på 641 kr. För framtida ut-
värdering bör man ta hänsyn till kostnad för medicin för behandling av avvänjnings-
diarré samt eventuella produktionsförluster avseende dödlighet, foderomvandlings-
förmåga och tillväxt. Då mina resultat inte tyder på skillnader i produktionsresultat 
tar jag ingen hänsyn till dessa parametrar.  

5.6 Kompensatorisk tillväxt 
Den första försöksomgången följdes upp i slaktgrisstallet med produktionsuppfölj-
ningsprogrammet WinPig Slakt. Omgångsrapportens resultat visade att den genom-
snittliga korrigerade dagliga tillväxten var 1020 g /dag, som är högt i jämförelse 
med Sveriges medeltal 2017, 941 g/dag. Den genomsnittliga korrigerade foderom-
vandlingsförmågan var låg, 22,3 MJ NE/kg tillväxt i jämförelse med Sveriges me-
deltal 2017, 25,7 MJ NE/kg tillväxt (bilaga 4). Den dagliga tillväxten och foderom-
vandlingsförmågan har förbättrats avsevärt från tillväxtperioden. Jag antar att detta 
skulle kunna bero på att grisarna har kompenserat den låga fodergiva som resulterat 
i dålig tillväxt i tillväxtsstallet med att tillväxa snabbare och ha en bättre foderom-
vandlingsförmåga. Denna företeelse kallas kompensatorisk tillväxt och är bevisad i 
tidigare studier (Therkildsen et al., 2004; Tullis et al., 1986) och innebär att en gris 
som tilldelats en restriktiv diet under en period och därefter tilldelats en ökad giva 
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kompenserar den eftersatta tillväxten med bättre foderomvandlingsförmåga och 
ökad tillväxthastighet.  
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De grisar som tilldelades foder utan inblandning av medicinsk zinkoxid i hög dos 
hade ökad diarréförekomst men det påverkade varken tillväxt eller dödlighet. 
Denna studie var begränsad till att enbart undersöka foder och tilldelning av foder 
och dess inverkan på diarréförekomst, dödlighet, tillväxt och foderomvandlings-
förmåga. Det är omöjligt att dra slutsatser om vilka faktorer som bidrog till av-
vänjningsdiarrén då det är en multifaktoriell sjukdom och inga registreringar gjor-
des avseende miljö, skötsel eller närvaro av patogena bakterier. Mer forskning be-
hövs på området med avseende på skötsel, miljö, foder och ekonomi för att kunna 
få fram bra riktvärden och hjälpmedel så att avvänjning utan zink kan bli verklig-
het i alla besättningar.  

6 Slutsats 
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