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Sammanfattning
I denna studie ingick 207 besättningar i Farmek´s produktionsrådgivning som ut-
nyttjade effektivitetskontrollen RASP för resultatuppföljning. Studien omfattade
totalt 1,5 miljoner grisar slaktade under åren 1991 till 1997.

Under perioden hade:
• Klassningen ökat 1,6 %.
• Den dagliga tillväxthastigheten ökat 31 gram, vilket motsvarade 5 foderdagar.
• Foderåtgången minskat 1,7 MJ/kg tillväxt.

Det ekonomiska värdet av resultatförbättringarna skattades till totalt 53 kr per
gris eller 9 kr per gris och år.
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Inledning

Årligen sammanställs samtliga resultatom-
gångar från effektivitetskontrollen RASP för
slaktsvinsproduktion (numera PigWin), för be-
sättningar som deltar i Farmek’s produktions-
rådgivning. Sammanställningarna används för
att avläsa trendmässiga förändringar av pro-
duktionseffektiviteten. Vissa förutsättningar
har ändrats mellan åren, till exempel insättnings-
vikt och slaktvikt. Dessa viktsändringar försvå-
rar möjligheterna att värdera eventuella skill-
nader i produktionseffektivitet mellan åren.

Syftet med denna studie var att statistiskt ana-
lysera effektivitetsrapporter under 90-talet. I
dessa analyser har omgångsmedeltalen korrige-
rats för skillnader i insättningsvikt och slakt-
vikt, för att så invändningsfritt som möjligt
kunna dra slutsatser om de verkliga förändring-
arna i tillväxthastighet, foderförbrukning och
köttighet.

Genomförande

Material
RASP-rapporter från 1991 till och med 1997
från Farmek’s område fanns lagrade i en data-
bank på Slakteriförbundet (numera Swedish
Meats). Totalt fanns 5296 rapporter tillgängliga
för analys.

Omgångar med färre än 100 insatta grisar och
omgångar med insättningsvikt under 18 kg och
över 35 kg har uteslutits ur studien. Likaså har

omgångar uteslutits där foderåtgången varit
lägre än 26 MJ/kg tillväxt eller högre än 50 MJ/
kg tillväxt eller där foderuppgift saknats. Om-
gångar där medelslaktvikten varit lägre än 70
kg eller högre än 90 kg har också utgått. Alla
besättningar som ingick i studien hade minst 5
resultatrapporter redovisade.

Efter dessa bortsorteringar kom de statistiska
analyserna att baseras på totalt 1,5 miljoner
insatta grisar i 4174 resultatomgångar från 207
besättningar. Antal omgångar redovisas per år
och rådgivningsområde i tabell 1. Antalet
RASP-omgångar i Varbergsområdet var totalt
221 st under de sju år studien omfattade och
redovisas tillsammans med Skara.

Beräkningar
Daglig tillväxthastighet beräknades med ut-
gångspunkt från en skattad levande vikt vid
slakt som erhölls genom att multiplicera
slaktkroppsvikten med omräkningsfaktorn
1,34. Denna faktor har varierat under åren i
RASP-systemet, men i dessa beräkningar är
samma faktor använd för samtliga omgångar.
Vid beräkning av foderåtgången, MJ/ kg till-
växt, har också faktorn 1,34 används för samt-
liga omgångar. I de statistiska analyserna av
tillväxthastighet, foderförbrukning och kött-
procent har variationen mellan rådgivnings-
område, slaktår, slaktmånad samt regression på
medelinsättningsvikt och medelslaktvikt beak-
tats. Vid analys av foderförbrukning har även
korrigerats för skillnaden i dödlighet i om-
gången.

Tabell  1.  Antal RASP-omgångar i studien redovisade per år och rådgivningsområde

                    Slaktår
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Linköping 35 93 78 100 186 211 210
Skara 105 227 339 433 460 505 406
Uppsala 62 108 145 130 116 115 110

Summa: 202 428 562 663 762 831 726
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Resultat

Produktionsresultat
Insättningsvikten ökade 3,6 kg mellan åren
1991 till 1997 och slaktkroppsvikten har under
samma period ökat med 4 kg (tabell 2). Upp-
födningstiden som anger antal dagar mellan in-
sättning av smågrisar och sista slaktdag i om-
gången, hade minskat med 15 dagar. Dödlighe-
ten var något högre det första året som ingick

i studien, för att därefter varit i stort sett oför-
ändrad. Andelen kasserade grisar var också
tämligen konstant under perioden.

Vid statistisk analys enligt den beskrivna
beräkningsmodellen, ökade den dagliga till-
växthastigheten med drygt 30 gram mellan år
1991 och 1997 (figur 1). Tillväxtökningen mot-
svarar en minskning av antal medeldagar i stal-
let från 105 dagar till 100 dagar.

Tabell  2.  I studien ingående, ej korrigerade medelvärden per omgång och år

                                 Slaktår
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 diff.

Antal omgångar 202 428 562 663 762 831 726
Insatta, antal 399 374 381 340 351 357 337
Slaktade, antal 390 367 373 333 343 349 330
Kasserade, % 0,44 0,34 0,41 0,53 0,62 0,51 0,47
Dödlighet, % 1,92 1,47 1,58 1,53 1,63 1,56 1,47
Insättningsvikt, kg 25,5 25,8 26,5 27,3 27,6 28,6 29,1 +3,6
Slaktkroppsvikt, kg 77,8 78,9 76,8 78,3 79,4 80,3 81,8 +4,0
Uppfödningstid, dagar 125 127 117 115 114 110 110 -15

Figur 1. Årstrend för daglig tillväxthastighet, gram per dag.
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Foderåtgången per kg tillväxt utvecklades också
fördelaktigt under perioden och minskade med
1,7 MJ/kg tillväxt (figur 2).

Klassningen, % kött i slaktkroppen, ökade från
58,8% år 1991 till 60,4% år 1997 (figur 3).

Förutom statistiskt säkra skillnader mellan år,
fanns också säkra skillnader för produktionsre-
sultat mellan utslaktningsmånad. Omgångar
slaktade under oktober till och med januari

hade vuxit bättre jämfört med omgångar som
slaktades under årets övriga månader (figur 4).
Variationen i foderåtgång mellan utslaktnings-
månader överensstämde med variationen för
tillväxthastighet (figur 5). De omgångar som
vuxit bäst och hade den lägsta foderförbruk-
ningen, var de omgångar som sattes in under
sommaren och alltså slaktades under senhös-
ten. Klassningen var bäst i de omgångar som
slaktades ut under mars – april (figur 6).
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Figur 2. Årstrend för foderförbrukning, MJ per kg tillväxt.

Figur 3. Årstrend för klassning, % kött i slaktkroppen.
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Figur 4. Variation i daglig tillväxthastighet, gram per dag, mellan utslaktningsmånader
under åren 1991 till 1997.
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Figur 6.  Variation i klassning, % kött, mellan utslaktningsmånader under åren 1991 till 1997.
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Figur 5. Variation i foderåtgång, MJ/kg tillväxt, mellan utslaktningsmånader
under åren 1991 till 1997.
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Ekonomisk skattning av resultatförbättring-
arna under 90-talet
För att skatta det ekonomiska värdet av resultat-
förbättringarna i slaktsvinsproduktionen gjordes
följande antaganden:
• 1 MJ kostar 0,115 kr.
• 1 inbesparad stalldag, vid täckningsbidraget

100 kr per gris och 16 veckors omgångstid,
är värd 0,90 kr.

• 1% klassning är värd 0,25 kr/kg slaktvikt.
• Den genomsnittliga tillväxten var 82 kg per

gris under den studerade perioden.

Sammantaget motsvarade de årliga förbätt-
ringar som erhållits för de tre viktigaste pro-
duktionsmåtten i svensk svinproduktion ca 9 kr
per producerad gris (tabell 3). Den förbättrade
klassningen var den egenskap som hade störst
betydelse för det ekonomiska mervärdet per
gris.

Diskussion

De förbättringar som kunnat avläsas i denna
studie är de summerade effekterna av avels-
framsteg, hälsoprogram, miljö- och skötsel-
åtgärder samt av foderutveckling. Hur stor del
av förbättringarna som utgörs av respektive
område är omöjligt att bedöma.

Noteras bör att klassningen har ökat samtidigt
som tillväxthastigheten också ökat. Eftersom
köttighet är en egenskap med hög arvbarhet är

det rimligt att anta att det årliga genetiska
avelsframsteget (+0,15% kött per år) slår ige-
nom i praktisk produktion. Det sätt procent
kött skattas vid klassificeringen i normal-
slakten, är emellertid ett trubbigt instrument
som underskattar den verkliga trenden och or-
sakar att förbättringarna inte helt slår igenom
i den enskilde producentens klassningsresultat.

Ökningen i dagliga tillväxthastighet mellan
1991 och 1997 (30 gram) var ungefär lika stor
som den säsongsmässiga variationen (figur 4).
Detta indikerar att ökningen av tillväxthastig-
heten till största delen beror på de miljö- och
skötselförbättringar som skett i produktionen
under 90- talet.

I tidigare studier av RASP-material (Mattsson,
1998) har framgått att variationen mellan be-
sättningar var stor och att det finns stora möj-
ligheter att förbättra produktionseffektiviteten
i enskilda besättningar genom att känd teknik
tillämpas.
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Tabell  3.  Skattning av det ekonomiska värdet av produktionsförbättringarna

Total produktions-          Ekonomiskt värde totalt,         Årligt ekonomiskt värde,
förändring                                          kr/gris                                      kr/gris

-  1,7 MJ/kg tillväxt 16,03 2,67
+ 1,6% kött 32,80 5,47
-  5 stalldagar   4,50 0,75

Summa: 53,33 8,89
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