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Värme till avvänjningsgrisar

Sammanfattning
• Avvänjningsgrisar hamnar lätt i negativ energibalans med köldstress och

avvänjningsdiarre som följd.

• Vid underhållsutfodring, 2,6 MJ/d, är 10 kg’s grisar på ströad liggyta i
termisk balans vid ca 24oC stalltemperatur.

     Vid lägre foderintag ökar värmebehovet till ca 30oC.

• Avvänjningsgrisars värmebehov kan tillgodoses genom att värma upp hela
stallet. Detta kräver väl dimensionerad tillförsel av värme.

• Smågrisgömmor / hyddor fungerar om dessa har rätt storlek för
avvänjningsgrisar och är helt fria från otätheter.
Fronten i  hyddor som är 60 cm eller högre måste täckas med gardin ex.
plaststrips.
Hyddor som är lägre, c:a 40 cm, behöver ingen täckning av fronten.

✔

Denna rapport är en kort sammanställning av tillgänglig litteratur i ämnet. Uppgifter från
examensarbete nr 13/2004 vid Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi förfat-
tat av agronom Peter Bringevik ingår.
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Tabell 1.  Lägsta kritiska temperatur för 10 kg’s gris på betonggolv med 5 mm hackad halm

Del av underhållsbehov 50% 75% 100% 125% 150%

Foder per dag, MJ 1,3 2,0 2,6 3,25 3,9
Foder per dag, kg * 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Lägsta kritiska temperatur o C 33 29 24 18 12

* 13 MJ/kg

Figur 1.

Inledning

Isamband med att Svenska Djurhälsovården
1999 inventerade hur avvänjningen skedde i
350 smågrisproducerande besättningar, konsta-
terades att värmetillförseln till avvänjnings-
grisar var undermålig i de allra flesta besätt-
ningar. Att tillgodose avvänjningsgrisarnas be-
hov av värme är en mycket viktig förebyggande
åtgärd mot avvänjningsdiarre.

Under avvänjningen är foderintaget lågt och
den fysiska aktiviteten hög. Detta resulterar ofta
i att grisarna hamnar i negativ energibalans
under de 4–6 första dagarna efter avvänjningen.
En ökad nedbrytning/förlust av i första hand
underhudsfett sker under denna tid. Dessa fett-
förluster medför en försämrad isolering av krop-
pen vilken ytterligare ökar grisens värmeför-
luster och högre krav ställs på värmetillförsel.

I praktiken iakttar vi detta när avvänjnings-
grisar tappat sina tidigare runda, trinda former
och ligger i en hög och eventuellt skakar som
ett tecken på att de fryser. Det fettinnehåll som
sådana grisar hade innan avvänjningen återfår
de först flera veckor efter avvänjningen.
De ökade värmeförlusterna under avvänjningen
gör att grisarna lätt drabbas av s.k. köldstress
vilken kan framkalla avvänjningsdiarre (Fig 1).

Generellt kan ett ökat värmebehov kom-
penseras med högre omgivningstemperatur
och eller ett ökat foderintag. Hos avvänjnings-
grisar är dock möjligheterna att kompensera
med ökad fodergiva begränsade. Detta be-
roende på att avvänjningsgrisar har ett
naturligt begränsat foderintag speci-
ellt under de första dagarna efter
avvänjningen. Om man tilldelar för
mycket foder senare under avvänj-
ningsperioden kan detta provocera
till diarre.

Som framgår av Fig. 1 finns ett
flertal dokumenterade och i vissa
fall samverkande riskfaktorer för
avvänjningsdiarre. Sålunda, om man
minskar/förhindrar smittspridning mellan
och inom omgångar genom korrekta hygien-
åtgärder, och därtill använder foder anpassade

till avvänjningsgrisar, skapas förutsättningar för
att använda en adekvat fodernorm. Med detta
menas att grisarna inte tilldelas mindre energi
än underhållsbehovet. För en 10 kg’s gris är
detta c:a 2,6 MJ/d (0,2 kg foder, 13 MJ/kg) (Ta-
bell 1).

Uppvärmning av hela stallet

Av tabell 1 framgår att om man tilldelar något
mer än underhållsbehovet så skapas förutsätt-
ningar att inte underskrida lägsta kritiska tem-
peratur för avvänjningsgrisar som hyses i boxar
med ströad liggyta i isolerade stallar. Stall-
temperaturen skulle då kunna hållas vid 20–24oC
(Tabell 1, Fig 2). I praktiken räcker inte denna
värmetillförsel under de första dagarna efter
avvänjningen eftersom foderintaget då i allmän-
het är lägre än underhållsbehovet. Under denna
period ställs det därför stora krav på värme-
tillförsel inte enbart med golvvärme utan även
med andra väl dimensionerade värmesystem.

Dessa kan bestå av grova varmvattenrör ut-
med väggarna, alternativt el- eller vattenbas-
erade värmefläktar. Valt värmesystem måste ha
tillräcklig prestanda för att uppnå önskad stall-
temperatur vid minimiventilation.

Fördelen med att värma hela stallet under
avvänjningsperioden är att smågrisgömmor (se



nedan) blir överflödiga. Detta underlättar ren-
göring och högtryckstvättning av stallarna.

Närvärme i smågrisgömmor / hyddor

Ett alternativ till stalluppvärmning är att skapa
tillräckligt varmt mikroklimat på avvänjnings-
grisarna liggplats. Detta kan göras med strö-
medel, golvvärme, värmelampor, smågrisgöm-
mor eller djupströbädd.

Smågrisgömmor skyddar avvänjningsgris-
arna från drag och gör att närproducerad värme
stannar kvar hos grisarna. Studier i praktiken av
olika hyddkonstruktioner visar att vissa prin-
ciper är avgörande för gömmornas funktion.
• En kull om 10 st 10 kg’s grisar behöver en

golvyta i hyddan om 1,1 m2.

• Golvytan bör vara rektangulär (60 cm x 180
cm).

• Hyddan bör ha 3 väggar och tak.
• Om takhöjden är 60 cm och mera måste

fronten vara täckt med gardin (ex. plast-
strips) (Tabell 2).

Tabell 2.  Hydda med 3 väggar, tillskottsvärme 140 W

Tak            Front     Hyddtemp – Stalltemp

Nej Gardin hela fronten +2o C
Ja, 0,6 m ovan golv Öppen front +2o C
             ” Gardin övre 50% av fronten +5o C
             ” Gardin hela fronten                                    +12o C

Tabell 3.  Hydda med 3 väggar, tillskottsvärme 200W (Ungefärlig värmeavgivning från 1 kull)

Tak            Front                              Hyddtemp – Stalltemp

Ja, 0,7 m ovan golv Öppen front +4o C
Ja, 0,6 m        ”           ” +7o C
Ja, 0,5 m        ”           ” +8o C
Ja, 0,4 m        ”           ”                                                        +12o C

• Låga hyddkonstruktioner med takhöjd ca 40
cm behöver ingen täckning av fronten (Ta-
bell 3). Grisarna bör förhindras att hoppa
upp på det låga taket.

• Hyddkonstruktioner måste vara helt fria
från otätheter. Om inte förloras mycket lätt
värmen och temperaturen i hyddorna när-
mar sig den i stallet.

• Det är inte meningsfullt att isolera hyddorna.
Dock bör de byggas i material som förhin-
drar kondensbildning.

Är det för kallt för grisarna?

Det enklaste sättet att bedöma grisarnas termi-
ska komfort är att studera deras liggbeteende.
Om grisarna lägger sig i hög och eventuellt ska-
kar är temperaturen för låg. Om grisarna sprider
ut sig och andas häftigt är det för varmt. Om de
däremot ligger enskilt på sidan och andas lugnt
har deras termiska komfort uppnåtts.

Figur 2. Inverkan av fodernorm på lägsta kritiska temperatur hos 10 kg’s
grisar på betongyta med 5 mm hackad halm.
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