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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Fødevarestyrelsen 

Vedrørende notat om bestemmelse grises alder 

I henhold til Fødevarestyrelsens bestilling af 21. juni 2013 fremsendes hermed 

et notat, hvori der redegøres for, om det er muligt at bedømme grises fravæn-

ningsalder på andre måder end ved registrering af den enkelte pattegris’ fød-

selsdato og fravænningsdato – herunder om eksempelvis grisenes vægt kan 

bruges som indikator for fravænningsalderen. 

 

Notatet er udarbejdet af temakoordinator for husdyr, seniorforsker Karin 

Hjelholt Jensen og seniorforsker Karen Thodberg, begge fra Institut for Hus-

dyrvidenskab.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

12. december 2013 

 

Notat vedrørende bestemmelse af grises alder 

Karin Hjelholt Jensen og Karen Thodberg, Institut for Husdyrvidenskab 

 

Baggrunden for dette notat er en forespørgsel fra Fødevarestyrelsen den 21. juni 2013 om, hvorvidt det 

som et led i kontrollen vedr. overholdelse af reglerne om fravænningsalder vil være muligt at bedømme 

grises fravænningsalder på andre måder end ved registrering af den enkelte pattegris’ fødselsdato og 

fravænningsdato. Der spørges specifikt om, hvorvidt grisenes vægt kan bruges som indikator for 

fravænningsalderen. 

 

 

Vægt som indikator for grises alder 

Der er stor variation mellem besætninger i grises gennemsnitsvægt ved forskellige fravænningsaldre (Tabel 

1).  

 

Tabel 1. Grises gennemsnitsvægt ved forskellige fravænningsaldre i 3 forskellige besætninger. 

Kilde Alder i dage Gennemsnitsvægt 

Callesen & Thorup, 2004 24 7,6 
33 9,5 

Callesen & Thorup, 2005 29 6,6 
35 7,9 

Callesen & Thorup, 2006 28 7,6 
33 9,0 

 

 

Variationen i fravænningsvægten er både bestemt af fødselsvægten og den efterfølgende tilvækst. 

Tilvæksten afhænger af fødselsvægten, mængden af indtaget råmælk i det første levedøgn, om grisen 

flyttes til en anden so og grisens alder (Devillers et al., 2011; Moustsen et al., 2012). Jo større en gris er ved 

fødslen, og jo mere råmælk den får, jo hurtigere vokser den, mens flytning til en anden so (kuldudjævning) 

reducerer tilvæksten (Moustsen et al., 2012).  

 

Der er almindeligvis en betydelig variation i fødselsvægten indenfor et kuld (Thorup, 2010). Eksempelvis 

kan 10-15 % af grisene have en fødselsvægt på under 1 kg, mens 10 % kan være tungere end 1,9 kg 

(Thorup, 2010;  Moustsen et al., 2012). I den besætning, der blev indsamlet data fra i Moustsen et al. 

(2012), var tilvæksten indtil grisene var 26 dage gamle ca. 200 g for grise med en fødselsvægt på 1 kg og ca. 

250 g for grise med en fødselsvægt på 1,9 kg. Anvendes disse tal kan det beregnes, at en gris med en 

fødselsvægt på 1,9 kg, der er 17 dage gammel og således ikke må fravænnes i henhold til lovgivningen, vil 

veje det samme som en gris med en fødselsvægt på 1 kg, der er 26 dage gammel (6,15 kg). 
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Eksemplet viser klart, at alene den variation i fravænningsvægten, der hidrører fra variationen i 

fødselsvægt, er så stor, at det ud fra vægten af en gris ikke er muligt at vurdere hvorvidt, den er yngre eller 

ældre end 3 uger. 

 

Data indsamlet af Videncenter for Svineproduktion i 6 besætninger i 2012 bekræfter, at 

fravænningsvægten ikke afspejler grisenes alder ved fravænning (tabel 2; upublicerede data, Johansen, 

Videncenter for Svineproduktion). 

 

Tabel 2. Grises fravænningsvægt (kg) ved forskellige fravænningsaldre i 6 besætninger (upublicerede data, Johansen, 

Videncenter for svineproduktion). 

 

Alder 
ved  

fravænning 

Antal 
grise 

Gennemsnits 
vægt ved  

fravænning 

Standard 
afvigelse 

Mindste 
vægt 

Største 
vægt 

21 24 7,1 1,6 4,6 10,0 

22 77 6,3 1,2 4,2 9,4 

23 167 7,2 1,2 4,1 10,9 

24 384 7,0 1,4 3,5 11,7 

25 511 7,2 1,5 2,5 11,7 

26 519 6,8 1,5 2,3 13,4 

27 356 6,6 1,2 2,6 10,0 

28 215 6,7 1,5 3,0 12,9 

29 252 6,7 1,2 3,5 10,0 

30 256 7,0 1,1 4,2 10,4 

31 239 7,3 1,3 3,8 11,6 

32 327 7,4 1,6 3,5 13,0 

33 292 6,8 1,4 4,2 13,0 

34 89 6,8 1,6 2,8 10,2 

35 82 6,8 1,2 4,4 10,4 

36 106 7,2 1,4 4,7 12,0 

37 130 6,7 1,1 4,3 10,0 

38 164 6,8 1,1 3,6 11,9 

39 61 7,0 1,4 4,2 12,1 

40 70 6,4 1,3 3,2 9,3 

41 14 6,7 1,3 4,7 8,9 

42 25 7,0 1,8 5,0 11,4 

43 9 6,3 0,8 4,8 7,9 

44 44 7,7 1,4 4,8 10,7 

45 31 6,9 2,4 3,2 12,0 
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Andre indikatorer for grises alder 

Som alternativ til vægten af en gris kunne man forestille sig, at tegn på grisens adfærdsmæssige eller 

fysiologiske udviklingsstadie ville afspejle grisens alder.  

 

Fysiologiske mål  

Blandt de fysiologiske mål, som vil forventes at være mest uafhængige af den individuelle variation mellem 

grise, er grisenes indhold af uspecifikke antistoffer i blodet (IgG) omkring fravænningstidspunktet, idet 

antistofferne primært stammer fra råmælksindtagelsen i det første levedøgn. Grisene optager kun IgG fra 

råmælken i det første levedøgn, og egenproduktionen af IgG starter først ved 7 dages alderen, men regnes 

for at være ubetydelig, om end stigende, i de efterfølgende uger (Rooke & Bland, 2002). Der er en høj 

korrelation mellem mængden af optaget IgG fra råmælken og indholdet af IgG hos pattegrise indtil 

fravænningsalderen (Devillers et al., 2011), og indholdet af IgG falder jævnt fra fødslen indtil 4-6. leveuge 

på grund af nedbrydningen af IgG fra råmælken (Rooke & Bland, 2002; Juul-Madsen et al., 2010). 

Tidspunktet og betydende faktorer for igangsættelsen af en udslagsgivende egenproduktion af 

immunoglobuliner er ikke velundersøgt. 

 

Der er imidlertid stor variation i den enkelte sos produktion af råmælk og indholdet af IgG i råmælken (Le 

Dividich et al., 2005). IgG indholdet i råmælken påvirkes eksempelvis af tidspunktet på året, kuldnummer og 

genotype, mens det ikke er fuldt klarlagt, hvilke forhold der er afgørende for mængden af råmælk  (Le 

Dividich et al., 2005). Der er desuden stor variation i råmælksoptagelse mellem de enkelte grise i et kuld, 

afhængig af fødselsvægt og livlighed ved fødsel (Le Dividich et al., 2005; Devillers et al., 2011).  

 

En analyse af upublicerede forsøgsdata fra Aarhus Universitet (AU) på 55 grise fra 14 søer viser, at den 

resulterende variation mellem individuelle grises plasma IgG niveau er af en størrelsesorden, der ikke 

tillader at vurdere grisenes alder på baggrund af plasmaniveauet af IgG. Dette ændres ikke i tilstrækkeligt 

omfang ved at korrigere for faktorer, som udtrykker grisenes evne til egenproduktion, så som deres 

plasmaindhold af IgM. Det er ikke analyseret om, det eventuelt vil være muligt på baggrund af gentagne 

blodprøver og immunologiske målinger på samme individ at vurdere grisenes alder, da dette ikke skønnes 

realistisk i kontrolsammenhæng. 

 

Adfærdsmæssigt udviklingsstadium 

Indtagelsen af fast føde er lav de første 3-5 uger efter fødslen, hvorefter den stiger hastigt (Figur 1).  
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Figur 1. Eksempel på udvikling i pattegrises optagelse af fast føde i de første leveuger (Fra Nielsen et al., 2006. Feeding 
in domestic vertebrates – from structure to behaviour, editor: V. Bels). 

 

Både under kommercielle forhold og i eksperimentelle studier har man imidlertid fundet en stor individuel 

variation i, hvornår grisene begynder at æde fast føde, og hvor meget de indtager (Appleby et al., 1991; 

Pajor et al., 1991; Fraser et al., 1994; Bruininx et al., 2002; Wattanakul et al., 2005; Kuller et al., 2010). Som 

det fremgår af figur 2, der illustrerer variationen i varigheden af æde- og drikkeadfærd på dag 0 og 1 efter 

fravænning på dag 27 efter faring, kan den tid, grise bruger på at æde, variere fra 0,2 til 132 minutter på 

fravænningsdagen og fra 0,3 til 246 minutter dagen efter (Dybkjær et al., 2006). 

 

 
                
Figur 2. Fordeling af total æde- og drikketid på den første (d 0) og anden dag (d 1) efter fravænning (Fra Dybkjær et al., 
2006). 
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Udover grisenes alder kan en række faktorer, såsom trugets størrelse (Appleby et al., 1992), kendskab til 

truget (Delumeau og Meunier-Salaün, 1995) og trugdesign (Wattanakul et al., 2005) have indflydelse på, 

hvor meget grisene æder. Dette betyder, at der vil være en betragtelig variation mellem besætninger pga. 

af forskellige stityper. 

 

Den individuelle variation mellem grise i indtaget af fast føde er således stor i forhold til variationen 

relateret til grisens alder. Da opstaldningsforholdene herudover påvirker adfærden, vil indtag af fast føde 

ikke være en brugbar parameter til bestemmelse af grises alder. Indhentning af denne type oplysninger 

kræver desuden en lang observationsperiode, hvilket betyder, at det ikke vil være praktisk muligt i 

forbindelse med velfærdskontrollen. 

 

Konklusion 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at hverken grises vægt eller de ovennævnte indikatorer 

for deres fysiologiske eller adfærdsmæssige udviklingsstadie er egnede til at bestemme deres 

fravænningsalder. 
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