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ABSTRACT 

A behavioral study made of breeding sows in open housing stalls on a farm in Dalsland, Sweden. The 

purpose of this study was to evaluate how two different feeding systems affect the welfare of sows. 

The feeding methods studied were walk-in/lock-in feeding booths versus electronic transponder 

feeding (Electronic Sow Feeding, ESF) and response variables were the number of aggressive bites 

and stereotyped bar biting. Walk-in/lock-in booths do restricts the sow's ability to perform a more 

natural foraging behavior compared to electronic transponder feeding and this should lead to (1) more 

stereotyped bar biting and (2) more aggressive attacks in the form of aggressive biting in the stall 

with walk-in/lock-in booths. Fifty individuals in each system were randomly selected and each 

individual was observed in 180 seconds. All bites and bar biting behaviour was registered on an 

etogram throughout the measuring time. The result showed that there was a significant difference (P 

= 0.03) in aggressive behavior between the two feeding systems, but only a few total bar bitings were 

registered (n = 4). Overestimation of transponders capacity, group size and group dynamics are factors 

that may be responsible for the outcome. A lower calorie feed, richer in fiber, might be preferred in 

the feeding of sows to satisfy hunger and reduce aggression.  

SAMMANFATTNING 

På en suggpool i Dalsland gjordes en beteendestudie på avelssuggor i lösdriftstall. Syftet med studien 

var att utvärdera hur två olika utfodringsätt påverkar välbefinnandet hos avelsuggor. De studerade 

utfodringsätten var traditionell båsutfodring ("walk-in/lock-in"-bås) och elektronisk 

transponderutfodring (Electronic Sow Feeding, ESF) och beteenden som noterades var aggressiva 

bett, samt stereotypa gallerbitningar. Då båsutfodring begränsar suggornas möjligheter till att utföra 

ett mer naturligt födosöksbeteende jämfört med elektronisk transponderutfodring, bör detta leda till 

(1) fler stereotypa gallerbitningar och (2) fler aggressiva angrepp i form av bett i båsutfodringen. 

Femtio individer i respektive system slumpades ut och varje individ observerades i 180 sekunder. 

Alla bett och gallerbitningar registrerades på etogram under hela mättiden. Resultatet visade att det 

fanns en signifikant skillnad (P = 0,03) i aggressivt beteende mellan de olika utfodringssystemen, 

men det registrerades endast ett fåtal gallerbitningar totalt (n = 4). Överskattning av transpondrarnas 

kapacitet, gruppstorlek och gruppdynamik är faktorer som kan vara orsaken till resultatet. Även ett 

lågkoncentrerat foder är att föredra vid utfodring av suggor för att stilla hunger. 



 

INLEDNING 

Arkeologiska fynd tyder på att människan haft svin som tamboskap i cirka 10,000 år (Albarella, 2007) 

och det diskuteras mycket kring hur domestiseringen har påverkat tamsvinens (Sus scrofa domestica 

L.) beteende jämfört med deras nära släktingar vildsvinen (Sus scrofa L.) I en etologisk studie 

jämfördes hur tamsvins födosöksbeteende skiljer sig från hybrider, det vill säga korsning mellan 

vildsvin och tamsvin, där båda avlats fram i fångenskap. Resultatet visade att hybriderna förbrukade 

mer energi per intagen föda, vilket antyder att tamsvin har ett mer adaptivt födosöksbeteende i 

domestiserad miljö. Hybriderna visade även en högre nivå av aggressivitet (Gustavsson et al. 1999). 

Artificiell selektion har format tamsvin till att lägga mindre energi på att söka efter föda och 

undkomma predatorer och är generellt mindre aktiva och mindre aggressiva. De har istället en 

snabbare tillväxttakt och kan reproducera sig två gånger per år medan vildsvin får en kull per år 

(Keeling & Jensens 2009). Domestiseringen har inte förändrat tamsvinens beteendemönster, men man 

kan se att tamsvinen utvecklat nya strategier som inte vildsvinen använder sig av i domestiserad miljö 

(Jensen 2000). Då man jämför tiden de ägnar åt födosök, födosöker och äter vilt levande svin hälften 

av tiden, jämfört med stallade svin som vilar 85 procent av tiden. (Keeling & Jensen 2009). Vilken 

miljö en individ utvecklas i har stor påverkan på hur genomet uttrycks (Alcook 2013), men 

grundläggande beteenden är opåverkade (Jensen 2000). Svin är sociala djur som lever i grupper som 

ofta består av några honor och deras kultingar, men större grupper kan bildas då födotillgången är 

hög. Hanar ansluter sig vanligtvis till gruppen då det är tid för parning. Hierarkierna som finns i en 

vilt levande grupp är stabila, men i domestiserad miljö är hierarkierna inte lika stabila på grund av 

ständiga förändringar i gruppernas sammansättning vilket bidrar till konfrontationer då 

rangordningen ska göras upp. Även begränsade resurser som till exempel föda och utrymme leder till 

konflikter (Keeling & Jensen 2009).  

Aggressivitet är ett naturligt förekommande beteende och i början av nya gruppbildningar etableras 

en hierarki vilket ökar aggressivt beteende under de första två- tre dygnen, för att sen övergå till 

mindre våldsamma beteenden. Aggressivt beteende påverkar djurens välbefinnande negativt och i 

storskaliga svinindustrier där svinen kontinuerligt delas in i nya grupper är aggressivitet därför en 

vanlig syn (Scheffler et al. 2016)(Tönepöhl et al. 2013). Konflikter kan bestå av fysiska attacker med 

bett och olika typer av kroppskontakt (Thomsson et al. 2015) och vanligtvis flyr offret undan, men i 

trängda situationer kan slagsmål uppstå. Ibland kan upprepade attacker runt foderstationer leda till 

matvägran (Keeling & Jensen 2009). I stall med lösdrift har suggor med högre rang och dominant 

beteende ofta en större viktuppgång jämfört med lägre rankade (Spolder et al. 2009)(Keeling & 

Jensen 2009). Fodret som de får är högkoncentrerat vilket leder till att fri tillgång till foder inte är 

möjlig och detta medför att konkurrensen om födan blir mer påtaglig (Svendsen et al. 2012). I större 

grupper bestående av fler än 20 individer, blir generellt aggressiva konflikter mindre påtagliga men 

ofta blir ett fåtal individer istället mer aggressiva (Keeling & Jensen 2009).   

Då djur inte kan utföra sina artspecifika beteenden kan så kallade stereotypa beteenden uppstå och 

förekomsten av dessa kan indikera på djurens välbefinnande. Beteendena innebär att ett djur utför ett 

beteende på ett maniskt sätt utan att det bidrar till någon nytta för djuret. Dessa maladaptiva beteenden 

kan uppta större delen av dygnet och ingår inte, till skillnad mot aggressivitet, i svinens normala 

beteendemönster (Keeling & Jensen 2009)(Meunier- Salaün et al. 2001). Hos omnivorer, som 

inkluderar svin, och hos herbivorer är dessa beteenden oftast kopplat till mundelarna medan 

predatorer istället får mer stereotypa rörelsemönster (Keeling & Jensen 2009). Hunger kan också vara 



en orsak till utvecklandet av stereotypa beteenden då detta driver dem till ständigt sökande efter föda. 

Hos svin yttrar sig detta ofta som stereotypa gallerbitningar (Keeling & Jensen 2009)(Meunier- 

Salaün et al. 2001) vilket associeras med hunger och detta beteende är vanligt bland suggor (Jensen 

et al. 2015). Dräktiga suggor som endast får 60 procent av godtycklig dagsranson, för att förhindra 

övervikt, ligger därför i riskzonen att utveckla stereotypa beteenden (Keeling & Jensen 

2009)(Meunier- Salaün et al. 2001). Detta kan motverkas med bra bäddmaterial som innehåller ätbara 

delar men troligtvis kan stereotypa beteenden inte botas med att tillsätta miljöberikningar då beteendet 

redan utvecklats (Keeling & Jensen 2009). 

Modern svinuppfödning innebär oftast att djuren har begränsade möjligheter att kunna bejaka sin 

natur vilket kan leda till ökad stress och minskat välbefinnande (van de Weerd & Day 2008). Stress 

hos djur är starkt kopplat till upplevelser i deras omgivning och beroende på hur väl normala 

beteenden kan tillgodoses. Ett exempel kan vara suggor som ska grisa och är i stort behov av att kunna 

forma sin grisningsplats. Detta behov styrs av hormoner som utsöndras då dräktigheten går mot sitt 

slut (Keeling & Jensen 2009) och suggor som är fasttjudrade i bås innan grisning har visat på högre 

halter av stresshormonet kortisol. Detta tros vara ett symtom på den begränsade rörelsefriheten och 

begränsade möjligheten till att kunna bädda (Jensen 2000). Gruppstall med lösdrift ska främja 

suggornas möjlighet till rörelse och även tillgodose behovet av att kunna utföra artspecifika beteenden. 

Enligt EU:s regler från 2013 ska alla dräktiga suggor, med vissa undantag, hållas i dessa gruppstall, 

men det är viktigt hur dessa stall utformas för att undvika att de istället blir ett välfärdsproblem med 

ökad stress och fler skador efter aggressiva interaktioner mellan gruppmedlemmar (Chapinal et al. 

2009). För att ett svin ska ha en så bra livsmiljö som möjligt i inomhusstall behövs olika delmiljöer. 

De behöver en del som är anpassad till vila och i brist på tort och ombonat liggunderlag blir vilotiden 

kortare. De har behov av att kunna böka och födosöka men har också behov av att kunna utföra sina 

utsöndringar på en avskild gödselyta. Det är också viktigt att de har tillräckligt stora, fria ytor som 

gör det möjligt att kunna fly undan vid aggressiva tillbud (Keeling & Jensen 2009). För att kunna 

individanpassa dagsgivan till varje sugga har olika utfodringssystem utvecklats (Chapinal et al. 2009). 

Intaget av föda styr hur produktiv en individ är och det ligger i uppfödarens intresse att hitta bra 

utfodringsätt som optimerar produktionen (Boumans et al. 2015). Det är viktigt att suggorna mår bra 

och inte har en för låg vikt efter att digivningen är avslutad i föregående kull, vilket annars kan leda 

till att ny brunstperiod fördröjs. Om brunstperioderna inte infaller samtidigt på gruppmedlemmarna 

kan konflikter uppstå dem emellan. Övervikt är inte heller gynnsamt då detta kan leda till problem 

vid nästa grisning med risk för bland annat grisningsfeber (Svendsen et al. 2012). 

I långsmala stallsystem där suggorna går på djupbädd i hagar, brukas ofta vid utfodringen så kallade 

"Walk-in/lock-in"-bås. Detta system ger suggorna tillgång till en gemensam yta med möjlighet till 

rörelse, vila, bökande etcetera. Efter kanterna av hagen finns bås uppradade där suggorna kan gå in 

vid tiden för utfodring eller för att bara få vara ifred. Båsen skyddar suggorna från varandra med 

mellanväggar och en bakgrind som stängs efter att djuret gått in. Grinden kan bara öppnas från insidan 

då suggan väljer att gå ut igen (Rioja- Lang et al. 2013). Detta system ger suggorna en dagsranson av 

föda som är tillräckligt stor för att en god hälsa ska kunna erhållas (även om godtycklig dagsranson 

inte uppfylls), men andra beteenden som till exempel födosök, är starkt begränsad då de bara får mat 

en till två gånger om dagen (Meunier- Salaün et al. 2001). Ett annat stallsystem är stall med 

transponderutfodring (Electronic Sow Feeding, ESF). Detta blir en allt vanligare utfodringsmetod till 

suggor då det är ett system som gör det möjligt att ha större gruppstorlekar och ändå kunna 

individanpassa utfodringen i lösdriftstall. Det är dessutom ekonomiskt gynnsamt jämfört med andra 



alternativ som till exempel båsutfodring, men vissa tveksamheter finns kring hur bra dessa egentligen 

främjar djurens biologi. Till skillnad från båsutfodringen, tillåter transpondrarna ett mer naturligt 

födosöksbeteende genom att djuren själva kan bestämma när de ska äta sin dagliga ranson (skolid.com) 

(Jensen 2000), men normalt äter grisar i grupp och i transpondrarna tillåts bara en gris att äta åt gången. 

Det är även vanligt att det bildas köer runt stationerna och detta kan ibland bidra till både konkurrens 

och aggressiva interaktioner (Olsson et al. 2008). Enligt en svensk rapport (Olsson et al. 2007) är upp 

emot hälften av besöken så kallade tombesök, det vill säga besökare som redan förbrukat sin 

dagsranson och detta medför onödigt stort tryck på foderstationerna. Djurskyddsföreskrifterna i 

Sverige säger att antalet transpondrar ska vara tillräckligt många för att kunna förse alla stallets suggor 

hela sin dagsgiva inom ett halvt dygn. Kapaciteten på en transponder ligger i snitt på cirka 40 djur 

(Svendsen et al.). Det finns olika fabrikat på transpondrar men det är av mindre betydelse för grisarnas 

välfärd. Istället är övrig livsmiljö, skötsel och transpondrarnas tidsinställning faktorer som har stor 

inverkan på hur väl systemet fungerar (Olsson et al. 2008). 

Syftet med den här studien är att utvärdera hur två olika utfodringsätt påverkar välbefinnandet hos 

avelsuggor. De studerade utfodringsätten är traditionell båsutfodring med så kallade "walk-in/lock-

in" bås och elektronisk transponderutfodring (ESF). De registrerade beteendena var aggressivitet där 

antal bett (Thomsson et al. 2015) per individ noterades och stereotypa beteenden i form av antal 

gallerbitningar (Jensen et al. 2015) per individ. Ställda hypoteser var: (1) Det förekommer fler 

aggressiva angrepp i form av bett i båsstallet, jämfört med transponderstallet och (2) det förkommer 

fler stereotypa gallerbitningar i båsstallet, jämfört med transponderstallet. 

MATERIAL OCH METOD 

Studien utfördes i april 2016 på en gård som är belägen i Mellerud, Dalsland. På gården finns det 

cirka 1600 avelssuggor där rasen är en korsning mellan Yorkshire och Lantras. Yorkshire är en ras 

som avlades fram på 1700- talet i norra England. Den är ljusrosa till färgen, så kallad vit, har grov 

benstomme och är högbent. På 1800- talet presenterades rasen på en utställning som ”Den stora, vita 

rasen” med ett aptitligt kött och rasen började spridas till andra delar av världen. I slutet av 1800- 

talet kom rasen till Sverige och den svenska lantrasen som var seg i köttet och växte långsamt blev 

inte lika lönsam (Hansson & Lundheim 2009). Idag består Lantras inom aveln av bara någon procent 

av den ursprungliga svenska lantrasen. Istället härstammar de till största delen från både danska och 

tyska lantraser. Fördelen med Lantras är att de har god fertilitet och får stora kullar  

(Olsson 2010). 

Suggorna är på gården fördelade i tre olika byggnader, i två olika stallsystem. Det ena stallsystemet 

innefattar lång-smala hagar som har utfodring i så kallade ”walk-in/lock-in”-bås. I dessa hagar 

placeras suggorna de sju första veckorna då de kommer tillbaka från satellitgårdar efter grisning. 

Varje hage har en yta på 162 m² (exklusive utfodringsbås) och rymmer cirka 60 suggor per hage. Vid 

utfodring går varje sugga in i ett bås där mat serveras en gång per dygn, dock inte vid en bestämd 

tidpunkt. Fabrikat på ”walk-in/lock-in”-båsen är okänt men har en bakgrind som manuellt stängs av 

personal då grisen gått in. Grinden är inte öppningsbar från insidan på detta fabrikat. Efter sju veckor 

flyttas de över till alternativ två som är stall med transpondersystem (ESF). Här blandas de med andra 

grupper och i dessa stall är de kvar tills tre veckor innan det är tid för grisning då de istället 

transporteras till omkringliggande satellitgårdar. I transponderstallet är de olika grupperna, olika långt 

gångna i dräktigheten. Stallets hagar är på 900 m² och rymmer cirka 350 grisar. Transpondrarna är av 

fabrikat Skiold och utfodringstiden som varje sugga får i transpondern är förinställd. I båsen 



registreras varje sugga med hjälp av chip i deras öron och tillgången på föda är individanpassad, men 

när forageringen ska ske under dygnet bestämmer djuret själv. Maten portioneras ut så länge suggan 

är kvar i båset och bakgrinden hålls stängd tills det förinställda tidsintervallet löpt ut. När grinden går 

upp kan bakomvarande sugga komma in. Eventuell mat som föregående sugga inte hunnit äta upp 

ligger kvar till efterkommande sugga. En hage har fem transponderstationer där en gris åt gången kan 

äta. Samtliga suggor i båda stallalternativen går på djupbädd av halm som läggs ut en gång i veckan 

och denna får suggorna själva sprida ut över stallytan.  

Femtio suggor från varje utfodringsstall lottades ut med hjälp av identitetsnummer och observerades 

i samma ordning som de blev dragna vid lottningen. Varje gris märktes med en märkkrita och detta 

utfördes under dagarna innan observationen. Alla observationer utfördes under samma dygn mellan 

klockan 03.00 och 20.00 för att få en bra spridning över dygnet. Det som studerades var antal 

aggressiva bett som utdelades och antal stereotypa beteenden i form av gallerbitning. Studerade 

beteenden noterades på individuella etogram (Bilaga 1). Först utfördes en pilotstudie för att säkra 

metoden vilket innebar att beteenden registrerades var tjugonde sekund under 180 sekunder, men på 

grund av för få registreringar arbetades metoden om. Istället valdes en observationstid på 180 

sekunder där registreringen löpte kontinuerligt under hela mättiden. Studien gjordes sex dagar efter 

att de nya grupperna blandats i transponderstallet för att undvika eventuella hierarkiindelningar. 

Likaså i båsstallet där även de hunnit etablera sig i minst sex dagar. 

För att analysera data brukades två olika statistiska tester. Mann- Whitney U-test (Real Statistics 

Using Exel) (Andersen 2011) användes för att se om det fanns en signifikant skillnad i uppkomsten 

av antal bett i de olika utfodringsstallen. Samma test användes till jämförelsen av stereotypa 

gallerbitningar. Ties ignorerades på grund av många observationer. För att analysera om det fanns en 

statistisk skillnad mellan de två olika utfodringsstallen i antal individer som utförde respektive 

beteende, användes ett Chi²- test (Andersen 2011). Detta test gjordes dock inte på stereotypa 

gallerbitningar på grund av för lite registrerad mätdata. I statistikprogrammet Excel användes 

funktioner till uträkningar och framställande av diagram. 

RESULTAT 

En jämförelse på antal aggressiva bett i de olika utfodringsstallen visade på en signifikant skillnad 

(Mann-Whitney U-test, P = 0,03) där transponderutfodringen visade på fler bett än vid båsutfodringen 

(figur 1a.). Skillnaden i antalet aggressiva individer i de olika utfodringstallen visade också på en 

signifikant skillnad (Chi²-test, X²=5,26 df=1 P<0,05) med fler aggressiva individer i 

transponderstallet (figur 1b.) Jämförelsen av antal stereotypa gallerbitningar i de olika 

utfodringsstallen visade inte på någon signifikant skillnad (Chi²-test, X²=0,50 df=1 P >0,05). Ytterst 

få gallerbitningar förekom i båda utfodringsstallen (n = 2 per stall).  

 



                                  
                                 Figur 1a. Antal aggressiva bett som förekom i respektive utfodringsalternativ. 

 

                                  
                                 Figur 1b. Antal aggressiva individer i respektive utfodringsalternativ. 

 

DISKUSSION 

Denna studie påvisade en signifikant skillnad i både antalet bett och antalet aggressiva individer i de 

olika utfodringsstallen. Resultatet visade sig vara en motsatts till hypotesen; (1) det förekommer fler 

aggressiva angrepp i form av bett i båsstallet, jämfört med i transponderstallet. Förekomsten av mer 

aggressivitet vid transponderutfodringen kan tyda på att miljöberikningen i form av lösdrift, halm och 

transpondrar inte är tillräckligt givande (Chapinal et al. 2009), men eftersom även båsutfodringen har 

både lösdrift och halm bör skillnaden falla på andra faktorer. Samtliga suggor i båda utfodringsstallen 

har en individuellt anpassad födoranson och därmed bör inte en skillnad i hunger vara orsaken, men 

om kapaciteten på transpondrarna är överskattad, eller om tidsinställningen på transpondrarna är för 

kort (Olsson et al. 2008) vilket kan bidra till att de inte hinner äta klart den portion som tilldelats, kan 

eventuellt graden av hunger vara högre i transponderstallet. Dessa faktorer kan leda till ökad 

konkurrens om födan (Svendsen et al. 2012) och onödigt stor belastning på varje foderstation på 

grund av många tombesök (Olsson et al. 2007). I det undersökta stallet är kapaciteten på 

transpondrarna beräknade till 70 djur per transponder (350 djur uppdelade på fem transpondrar) och 

detta ger varje gris cirka tio minuter på tolv timmar att disponera i foderstationen. Räknas då även 

tiden in för alla tombesök blir tiden ännu kortare. Tidsinställningen som bland annat inkluderar 

utfodringsintervallernas längd, portionsstorlek, tiden från att chipet är avläst tills första portion blir 

tillgänglig, tiden som bakgrinden hålls stängd etc., är i denna studie okänd men kan vara intressanta 

variablar att ta hänsyn till i kommande studier. I aktuella transpondrar blir överbliven mat, som inte 
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hunnits ätas upp, kvar till nästa sugga som ska äta. Detta registreras inte av datasystemet i 

transpondrarna och bidrar därför till missvisande uppgifter om hur mycket varje sugga ätit. Hunger 

kan därför vara en orsak till skillnaden i aggressivitet mellan de två undersökta stallen då konkurrens 

inkluderar aggressivt beteende (Svendsen et al. 2012)( Tönepöhl, B. Et l.) och mat är en av de 

viktigaste resurserna att konkurrera om (Keeling & Jensen 2009).  

I båsutfodringen där födan bara finns tillgänglig en gång per dag kanske konflikter är vanligare vid 

tiden för utfodring och sen lugnare resten av tiden, men eftersom utfodringen i båsstallet sker vid 

olika tidpunkter bör detta inte nämnvärt medföra mer konflikter jämfört med andra tider på dygnet. 

Andra exempel på faktorer som skiljer stallen åt är gruppstorlek och gruppdynamik. I båsutfodringen 

är gruppen stabil i sju veckor och i transponderstallet endast en vecka. Konflikter som uppstår vid 

bildning av hierarkier i nya grupper, är oftast avklarade under de första tre dagarna (Scheffler et al. 

2016 )(Tönepöhl, B. et al. 2013) och bör inte påverka resultatet då studien gjordes sex dagar efter 

senaste gruppförändringen. Men onormalt stora grupper (Keeling & Jensen 2009), likt 

transpondergruppen, bör nog tas i beaktning. Skillnaden kan alltså ligga i gruppstorleken och en ny 

studie på grupper av samma storlek med två olika utfodringsmetoder kunde ge en bättre grund för att 

kunna isolera utfodringssystemens effekter. Då grisar i större grupper generellt uppvisar färre 

aggressiva individer och att enstaka individer istället blir mer aggressiva (Keeling & Jensen 2009), 

styrker inte vårt resultat som visade att det var fler aggressiva individer i transponderstallet som är 

den större gruppen. Transponderstallets undersökningsgrupp uppvisade högre aggressivitet sett till 

antal bett, men också sett till antalet aggressiva individer. Andra faktorer som eventuellt kan bidra till 

fler konflikter kan vara att det hela tiden är suggor i rörelse i transponderstallet då alla äter på olika 

tider. Det ska även tilläggas att grisars naturliga beteende att äta i grupp inte är möjligt i 

transpondrarna och kan medföra ökad konkurrens (Olsson et al. 2008). 

Stereotypa beteenden som kan uppkomma då ett djur inte kan bejaka sina naturliga beteenden eller 

på grund av långvarig hunger, är beteenden som inte bör förekomma hos djur. Dessa beteenden är 

maladaptiva och tillför inget till djuren utan är enbart en onödig kostnad (Alcock 2009). Resultatet 

visade endast ett fåtal gallerbitningar (n = 4 totalt) i båda utfodringsalternativen och hypotes; (2) det 

förkommer fler stereotypa gallerbitningar i båsstallet, jämfört med transponderstallet, förkastas då 

ingen signifikant skillnad påvisades. Låg förekomst av stereotypa beteenden kan tyda på att 

artspecifika beteenden blir relativt bra tillgodosedda även i båsstallet. Halmberikning kan eventuellt 

bidragit till en viss mättnad och relativt bra sysselsättning. Möjligheten att kunna bejaka ett mer 

naturligt födosöksbeteende i transponderstallet visade sig alltså inte bidra tillfredställande, då ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas. Trots resultatet kan denna berikning bidra till välfärd, men 

eventuellt grumlats av andra faktorer som till exempel hunger. Gallerbitning associeras ofta ihop med 

hunger och då hunger troligtvis är mer påtagligt i transponderstallet, kan detta jämnat ut resultatet 

mellan utfodringsalternativen. En annan faktor som berör hunger är att suggor normalt får cirka 60 

procent av godtyckligt födoranson (Keeling & Jensen 2009)(Meunier- Salaün et al. 2001) och ständigt 

är hungriga. Dessutom är fodret högkoncentrerat (Svendsen et al. 2012) vilket innebär att 

födovolymen blir liten. Om de istället fått ett kvantitativt foder som innehåller större andel av 

utfyllnad i form av fibrer, skulle ett lågkoncentrerat foder ge en annan mättnadskänsla då det kan intas 

i större mängd. Studier har visat att en fiberrik kost sänker behovet av att födosöka (Jensen et al. 2015) 

och bidrar till mer tillfredsställda djur. Detta skulle även möjliggöra friare tillgång till fodret, istället 

för en strikt anpassad ranson, vilket eventuellt skulle minska konkurrens (Svendsen et al. 2012) och 

stress (Keeling & Jensen 2009). Om en större mängd föda ska delas ut krävs det fler transpondrar 



som tar upp utrymme i stallarna och mer föda bör logiskt sett även innebära större behov av 

lagringsutrymme, en högre arbetsbelastning i form av större mängd utdelat foder och hårdare tryck 

på gödselytor. Ett byte av foder skulle gynna djurens välfärd, men skulle också innebära en högre 

produktionskostnad för producenten. 

Sammanfattning 

Att det förekom fler bett och aggressiva individer i transponderstallet kan tyda på en överskattning 

av transpondrarnas kapacitet. Detta bidrar troligtvis till mer hunger i transponderstallet och då en 

resurs är begränsad, ökar konkurrensen (Svendsen et al. 2012). Hunger och brist på miljöberikning är 

troliga orsaker till förekomsten av stereotypa beteenden i båda utfodringsalternativen. Ett 

lågkoncentrerat foder med hög fiberhalt är en tänkbar motverkande åtgärd, då detta ger en annan 

mättnadskänsla (Jensen 2000). För att kunna tolka mer exakt var andra åtgärder bör sättas in bör 

gruppstorlekarna som jämförs vara lika stora och dynamiken vara likvärdig. Om djuren ska kunna 

bejaka sina naturliga beteenden på ett tillfredsställande sätt behövs mycket mer miljöberikning och 

stabila grupper med färre individer. Tillsatta åtgärder som minskar icke-önskvärda beteenden, som 

gallerbitning och aggression, skulle medföra att djuren får en bättre välfärd.    
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