
1

Sammanfattning
Denna studie sammanfattar erfarenheter och resultat från sju satellitbesättningar
som bedriver uppfödning av grisar i FTS-boxar (FTS = födelse till slakt).

Fördelar
• Lantbrukarna upplevde det minskade arbetet med flyttning av grisar och tvätt-

ning av stallar som en stor fördel med FTS-systemet.

• FTS-boxen är flexibel. Den kan användas till enbart smågrisproduktion eller slakt-
svinsproduktion om produktionsförutsättningar ändras.

• Genom att undvika flyttning och omgruppering finns möjligheter att uppnå en
hög produktion och en god hälsa hos grisarna.

Nackdelar
• FTS-boxen skall fylla alla de skilda behov som ställs under såväl digivning som

tillväxt- och slaktsvinsperiod. Stora krav ställs därmed på boxens utformning, håll-
barheten i de enskilda boxdetaljerna samt på ventilation och värme i stallarna.

• Efter som tomma boxar blir outnyttjade under hela uppfödningsperioden tar
satellitbesättningarna emot ett extra antal suggor varje omgång, vilket innebär att
inhysning av dessa under grisning och digivning måste lösas på alternativa sätt.
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Inledning

Modern svinproduktion innebär ofta att grisar
flyttas och blandas vid ett flertal tillfällen under
uppfödningen. Kullutjämning vid födsel, vid
avvänjning och vid insättning i tillväxtstall är
exempel på tillfällen när grisar blandas och flyt-
tas under uppväxten. Unga växande grisar tran-
sporteras dessutom från gårdar med smågris-
uppfödning till gårdar med specialiserad slakt-
svinsuppfödning. Blandning och flyttning hör
till de faktorer som är stressande för grisar. Ett
sätt att undvika dessa hanteringsmoment är att
föda upp grisarna i så kallade FTS-boxar (från
Födsel Till Slakt i samma box). Idag finns cirka
50 besättningar i Sverige med FTS-system. I
Norge märks ett stigande intresse för uppföd-
ningsprincipen och där finns för närvarande
cirka 20 besättningar med FTS-system. I Dan-
mark finns idag endast 3 besättningar med
detta system.

Målsättning

Syftet med detta arbete var att genom studier
av ett antal satellitbesättningar med FTS-sys-
tem, dokumentera erfarenheter och produk-
tionsresultat. Målsättningen var att ta fram
aktuell information om hur FTS-systemet fung-
erar i praktisk produktion för att komplettera
den information som redan finns samlad. En
litteratursammanställning har även utförts som
behandlar hur flyttning och blandning av grisar
påverkar deras hälsa, produktion och beteende.

Litteraturstudie

Bakgrund
Slagsmål utbryter när främmande grisar blan-
das. Flera forskare har konstaterat att slags-
målen är som häftigast den första tiden efter
blandning, och att intensiteten och frekvensen
sedan avtar gradvis. Andra forskare menar att
aggressivitetsnivån fortsätter att vara hög en
längre tid efter blandning och att de omgruppe-
rade grisarna i själva verket är utsatta för en
förlängd eller kronisk social stress. Effekterna

av denna stress på grisarnas produktion och
välfärd har varit föremål för ett flertal under-
sökningar.

Effekten av att blanda grisar under olika upp-
födningsstadier
Studier av de omedelbara effekterna av att
blanda och flytta grisar har ofta givit motsägel-
sefulla resultat. Effekterna av tidig blandning
under uppväxten varierar mellan olika försök
och verkar dessutom vara av kortlivad natur.
Flera forskare anser att effekten av blandning
vid avvänjning är obetydlig när grisarna har fri
tillgång till foder. I en studie konstaterades att
inverkan på den dagliga tillväxten var störst hos
de grisar som vägde minst vid blandningstill-
fället. Nyligen avvanda grisar tycks dessutom
enligt vissa forskare påverkas mer av miljöom-
bytet än av de nya boxkamraterna.

Resultaten är entydigare i studier av effekterna
av blandning senare under uppfödningen. Fors-
kare som undersökte effekten av att omgrup-
pera tillväxtgrisar (35 kg) fann att omgruppe-
ring minskade tillväxten fram till slakt med
10%. De fann även att effekten av omgruppe-
ringen var tydligare om grisarna samtidigt ut-
satts för ytterligare stressfaktorer i form av en
hög stalltemperatur (28–30º C) och en hög
beläggningsgrad som här var 0,25 m2/ gris. Till-
växten försämrades då med 31%. (Att jämföra;
Jordbruksverket föreskriver en totalyta på 0,41
m2/ 35 kg gris).

I försök med blandning av slaktsvin har för-
utom en sänkt daglig tillväxt och ett försämrat
foderutnyttjade även konstaterats ett förändrat
ätbeteende. Flyttade och blandade slaktsvin (84
kg) spenderade 40% mindre tid till att äta jäm-
fört med de grisar som inte blandats.

Uppfödning av grisar i samma box från födsel
till slakt
Under senare år har holländska forskare ge-
nomfört försök där produktionen jämförts
mellan grisar som fötts upp i samma box från
födsel till slakt och grisar som fötts upp i kon-
ventionella system med rutinmässig blandning
vid avvänjning samt transport och blandning
vid 25 kg. Grisarna som vistats i samma box
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under hela uppfödningen hade en högre daglig
tillväxthastighet och nådde slaktvikt i medeltal
13 dagar tidigare jämfört med de konventio-
nellt uppfödda grisarna. Skillnaden i tillväxt var
större under slaktsvinsperioden (ca 90 g/dag)
jämfört med tillväxtperioden (ca 50 g/dag).
Forskarna fann även lägre förekomst av hosta
och nysningar hos grisarna som inte flyttats el-
ler blandats, liksom lägre förekomst av sår-
skador på öron och flank, svansbitningar och
hältor. Inga skillnader i slaktanmärkningar
kunde noteras.

I senare försök gjordes motsvarande jämförelse
med den skillnad att grisarna i det konventio-
nella systemet inte blandades vid avvänjning
utan endast transporterades och blandades vid
25 kg. Jämfört med föregående studie var skill-
naderna mellan försöksleden då betydligt min-
dre. Grisarna uppfödda i samma box uppvisade
en svag tendens till en högre tillväxthastighet
under slaktsvinperioden.

Fältstudie

Material och metoder
Den aktuella studien genomfördes i en sugg-
ring med sju satellitbesättningar som alla bedri-
ver uppfödning av grisar i FTS-boxar med blöt-
utfodring. Stallarna byggdes under 1996–1997
och har tre avdelningar vardera med 40–44
suggplatser i varje avdelning. Huvuddelen av
besättningarna har långtrågsboxar medan två
besättningar har tvärtrågsboxar. Inredningarna
är levererade av Alfa Laval eller Simia.

Material till studien har samlats in genom inter-
vjuer med berörda lantbrukare och genom ar-
bete i varje besättning. Produktionsresultat har
följts upp med hjälp av RASP- och PigWin-
rapporter för åren 1996–1999.

Rutiner vid grisning…
Satellitbesättningarna tar emot en ny omgång
suggor var nionde vecka. För att säkert få full
beläggning i avdelningarna tas ett extra antal
suggor (1–9) emot i varje omgång. Dessa
suggor grisar inne i FTS-avdelningen men flyt-
tas efter 3–5 dagar ut med smågrisarna i mot-

tagningsstallet där de går tillsammans på djup-
ströbädd fram till avvänjning.

…vid avvänjning
Efter att suggorna tagits bort vid avvänjning
sker en omställning av boxarna till tillväxt-
boxar. Detta anses nödvändigt eftersom ytan
annars blir för stor för de nyavvanda grisarna
som då väljer att gödsla i boxen. I stallarna med
långtrågsboxar innebär omställningen att stor-
leken på boxytan minskas med hjälp av skivan
som avgränsar smågrishörnan. Vanligen stängs
halva boxen av men en del besättningar har
även provat att endast utestänga grisarna från
smågrishörnan. Vilket som fungerar bäst verkar
emellertid variera mellan omgångar och med
temperaturen. Då avvänjningen sker under
varma sommarveckor kan det vara tillräckligt
att stänga av en mindre del av boxen. Boxen
återställs till sin ordinarie storlek efterhand
som grisarna växer och det blir trängre vid
fodertråget. Precis som i långtrågsboxarna kan
smågrisskivan i tvärtrågsboxarna också använ-
das för att stänga av en del av boxen men detta
anses inte vara nödvändigt.

I samband med avvänjningen sker på samtliga
gårdar en omflyttning av grisar för att få så
enhetliga grupper i boxarna som möjligt med
avseende på antal och på grisarnas storlek.
Antalet grisar som flyttas varierar mellan om-
gångar men ca 50–80 % av boxarna lämnas
orörda efter avvänjning. De smågrisar som fötts
upp i mottagningsstallet sorteras vid avvänj-
ning in i boxarna efter storlek och antal. Någon
besättning frigör boxar där dessa grisar place-
ras i första hand. Vanligen flyttas dessutom
pellegrisar ihop till en eller två boxar.

Vid överskott på smågrisar säljs dessa till små-
grisförmedling vid 12–15 veckor. Det är vanligt-
vis de minsta grisarna i omgångarna som säljs.
Omflyttning med syfte att jämna ut antalet gri-
sar per box kan även då vara nödvändig.

…och vid utslaktning
På samtliga gårdar vägs i dagsläget grisarna ut
till slakt. En uppfödare använde tidigare en så
kallad ”pigscanner”, men upphörde med detta
då grisarna blev mycket svåra att lasta när de
inte hanterades i samma utsträckning som vid
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användning av våg. Antal grisar som lastas per
timme uppskattades av lantbrukarna till 100–
140 stycken och vanligen hjälps två personer åt
med detta arbete. Enligt en av djurtranspor-
törerna är det en markant kortare lastningstid
för grisar som förmedlats som smågrisar jäm-
fört med grisar som vistats i samma box från fö-
delse till slakt. Även i jämförelse med grisar
som växt upp i en integrerad besättning och
endast flyttats mellan avdelningar i näralig-
gande byggnader är skillnaden stor till nackdel
för grisar uppfödda i FTS-system.

Både transportörer och lantbrukare upplever
den första lastningen i omgången som besvär-
ligast. Lastningen tar då ca en minut per gris.
Den första lastningen på en konventionell gård
tar i bästa fall en halv minut per gris. Grisarna
uppfödda i FTS-systemet upplevs däremot inte
som stressade eller rädda utan snarare som mer
nyfikna på allt det nya i omgivningen.

Arbetsinsats
Ingen av lantbrukarna kunde ange exakt hur
mycket tid som lades ned på arbetet med gris-
arna. En kortare tidsstudie genomfördes därför
på en av gårdarna. Gården som drivs av två
personer samt timanställda vid behov har tvär-
trågsboxar och upphöjd spalt. Den totala ar-
betstiden i de tre avdelningarna antecknades
under en period av 9 veckor från det att nya
suggor togs in i mottagningsstallet till dess att
de åter sändes tillbaka till navet efter avvänj-
ning. Daglig skötsel av svinen, tvättning, väg-
ning och lastning av slaktsvin liksom adminis-
tration, produktions- och foderplanering ingick
i den registrerade tiden. Arbetsförbrukningen
beräknades i tidsstudien till 70 minuter per pro-
ducerat slaktsvin och år.

En av fördelarna med FTS-systemet är att ar-
betet med tvätt av stallar är reducerat jämfört
med ett konventionellt system. Tvättning av
tvärtrågsstallet upplevs av en lantbrukare som
smidigare jämfört med långtrågstallet, med
mindre stänk av smutsigt tvättvatten över till de
redan tvättade boxarna. Även blötläggningen
av tvärtrågsstallar ansågs vara lättare eftersom
dessa är smalare än långtrågstallar. Själva tvätt-
arbetet uppskattades av lantbrukarna till  17–

24 minuter/box i tvärtrågstallet och  24–30 mi-
nuter/box i långtrågstallet.

Värme och ventilation
Flera av lantbrukarna var missnöjda med ut-
formning och kapacitet av värme- och ventila-
tionsanläggningen i stallarna. Felaktig dimen-
sionering och bristande kapacitet hos venti-
lationsanläggningen samt värmeunderskott
hörde till de vanligaste felen som nämndes.

Värmeunderskottet är särskilt märkbart under
kalla dagar i samband med att suggorna tas
bort vid avvänjning. Vid sträng kyla är det en-
ligt lantbrukarna svårt att få upp temperaturen
i stallarna till 20º C. Avstängningen av boxen i
samband med avvänjning innebär dessutom att
grisarna inte får tillgång till värmeslingan som
löper genom smågrishörnan! För att hålla tem-
peraturen uppe i samband med avvänjning
kompletteras på flera av gårdarna de befintliga
värmekällorna (golvvärme och värmelampor)
med en eller två byggfläktar som placeras vid
avdelningens kortsidor. Värmelamporna be-
hålls i boxarna ca tre veckor efter avvänjning
till dess grisning sker i nästa avdelning, efter-
som ingen besättning har mer än en uppsätt-
ning lampor. Ökad uppvärmningskapacitet i
form av värme i boxarnas frontrör eller längs
väggarna var något som önskades i flera av be-
sättningarna.

Ventilationsproblemen är ännu inte lösta på
gårdarna och bidrar till problem med dålig
boxhygien hos de större slaktsvinen.

Djurhälsa

En jämförelse av sjukdomar registrerade vid
slakt under år 1998 och första halvåret av år
1999 mellan FTS-besättningarna och alla be-
sättningar inom Farmek, Uppsala visar att före-
komsten av leveranmärkningar och lungin-
flammation var något lägre i FTS-besättning-
arna. Förekomsten av lungsäcksinflammation
var däremot något högre. Endast små skillnader
fanns för de övriga anmärkningarna (tabell 1).
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Tabell 1. Medelförekomst (%) av slaktanmärkningar hos grisar uppfödda i de stude-
rade FTS-besättningarna under 1998 och 1999 (januari–juni) jämfört med medel-
värden från Farmek, Uppsala under 1998 och 1999 (1:a kvartalet)

                                                                 1998                                 1999

FTS Farmek- FTS Farmek-
Uppsala Uppsala

Bölder i slaktkroppen 1,7 2,0 2,1 2,1

Ledinflammation 0,3 0,4 0,2 0,5

Lunginflammation 3,2 8,6 6,7 9,1

Svansbiten 3,8 4,9 5,3 5,5

Lungsäcksinflammation 7,4 7,1 7,2 6,1

Kasserad lever, parasiter 2,1 7,3 4,7 7,3

Tabell 2. Jämförande produktionsresultat mellan studerade FTS-besättningar och de
25% bästa besättningarna inom Farmek anslutna till effektivitetskontrollen RASP

                                                                 1997                                 1998

FTS RASP FTS RASP

Smågrisproduktion

Antal besättningar 4 95 5 79

Antal avvanda grisar / kull 9,4 10,1 9,9 10,2

Dödlighet födsel-avvänjning, % 14,1 12,1 11,9 11,2

Dödlighet avvänjning-leverans, % 0,7 1,8 0,9 1,7

Slaktsvinproduktion

Antal omgångar 12 222 14 236

Omgångstid 107 102 91 103

Kasserade, % 0,8 0,3 0,4 0,3

Dödlighet, % 1,6 1,1 1,1 1,0

Köttprocent 60,2 60,1 57,1 56,8

Slaktkroppsvikt, kg 80,2 83,1 84,5 85,2

Tillväxt från födsel till slakt, g/dag 555 608 638 626

Foder kg/kg tillväxt 2,9 2,7 2,8 2,7
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Diskussion

Genom att undvika flyttning och blandning av
grisar finns förutsättningar för att kunna för-
bättra djurhälsan och förbättra produktionen.
Detta har visats i försök som framgår av litte-
ratursammanställningen.

Jämförelser av produktionsrapporter mellan
grisar uppfödda i FTS-besättningar och med de
25% bästa besättningarna i effektivitetskon-
trollen RASP har i denna studie inte helt kun-
nat bekräfta dessa positiva effekter. De minsta
smågrisarna i FTS-besättningarna har sålts till
förmedling, vilket främst har lett till en positiv
effekt på tillväxthastigheten, genom att de gri-
sar som växer långsamt försvunnit samtidigt
som insättningsvikten blivit högre. Sannolikt
har därigenom också dödligheten och andel
anmärkningar vid slakt underskattas.

Till de stora fördelarna med uppfödning av gri-
sar i FTS-system hör mindre arbete med stall-
tvätt och flyttning av djur. Att helt undvika
flyttning av djur tycks däremot vara svårt i
praktisk drift. Att storlekssortera grisarna an-
sågs i besättningarna nödvändigt för att få pro-
duktionen att löpa smidigt.

FTS-boxen är dessutom flexibel så tillvida att
den kan användas till enbart smågrisproduk-
tion eller slaktsvinsproduktion om produk-
tionsförutsättningarna på gårdarna ändras.

En nackdel med FTS-systemet är att boxarna
på många sätt är en kompromiss mellan dju-
rens behov vid olika stadier under uppföd-
ningen. En digivande sugga med smågrisar och
tio fullvuxna slaktsvin ställer olika krav på så-
väl utformning av boxen som hållfasthet i de
enskilda detaljerna. Några vanliga synpunkter
var att grindlås och smågrisskivor inte klarar de
påfrestningar som uppstår då grisarna blir
större.

Stora krav ställs även på värme och ventila-
tionsanläggning i stallarna och flera av lantbru-
karna önskar att de vid byggnationen av stallar-
na lagt ned mer tid på att få detta att fungera
optimalt. Med en förbättring av värme och ven-

Produktionsresultat

En jämförelse av produktionsresultat mellan
de studerade FTS-besättningarna och medeltal
för de 25% bästa besättningarna med effektivi-
tetskontrollen RASP i Farmek, visar att FTS-
besättningarna hade cirka 1% lägre dödlighet
mellan avvänjning och leverans (tabell 2). Den
dagliga tillväxten från födsel till slakt förbätt-
rades i FTS-besättningarna under 1998 och var
i nivå med de 25% bästa besättningarna. Note-
ras bör att de minsta smågrisarna i FTS-besätt-
ningarna förmedlats och att insättningsvikten
var ca 8 kg högre i FTS-besättningarna 1998,
vilket givetvis leder till en högre tillväxtnivå.
Foderomvandlingen (kg foder/kg tillväxt) var
något sämre i FTS-besättningarna än i jäm-
förelsegruppen. Försämringen i klassning (kött-
procent) mellan 1997 och 1998 förklaras av att
en ny ekvation för köttprocent trädde i kraft
från och med 1 januari 1998. Huvudet inräkna-
des då i slaktkroppsvikten, vilket innebar att
medelklassningen på landets slakterier sjönk
med ca 3%-enheter.

Produktionsekonomi

En produktionskostnadskalkyl utfördes för två
satellitbesättningar i suggringen. Värdena i
kostnadskalkylen baserades på av lantbrukar-
na angivna årskostnader för 1998. Enligt kal-
kylen blev kostnaden cirka 11,50 kr respektive
13,65 kr för att producera ett kg slaktkropp.
Skillnaden i produktionskostnad kan till största
delen förklaras av olikheter i kostnader för
byggnader; avskrivning och ränta. Dessutom
var arbetskostnaden 50 öre högre per kg slakt-
kropp på gården med den högre kostnaden.
Fördelningen mellan de olika kostnadsposter-
na var däremot tämligen lika. Totalkostnaden
dominerades av fyra kostnadsposter; foder
(41%), byggnader (22%), sugghyra (16%) och
arbete (13 %). Energikostnaden för uppvärm-
ning och drift uppgick till knappt 5% av total-
kostnaden och veterinär- och medicinkostna-
den till cirka 1%. Inga stora skillnader kunde
noteras i produktionsresultat mellan de två
besättningarna.
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tilation i stallarna skulle troligtvis  resultatet
kunna förbättras ytterligare.

Sammanfattningsvis kan konstateras att FTS-
boxsystemet behöver tekniskt förbättras för att
det ska bli möjligt att dra nytta av grisarnas
produktionskapacitet när de slipper stress i
samband med flyttning och blandning.
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