


Närproducerat enligt Lövsta Kött 



Vaccination mot galtlukt 

 
• Två bönder som slutat kastrera 
• Första vaccinerade grisen slaktades 14/2 
• Hittills slaktat 368 vaccinerade grisar 

 
  



Vaccinering på Strömsnäs gård 
• Grisarna vaccineras första gången vid 

insättning i slaktsvinstallet (v 11-12) 
• Andra vaccinationen efter 4,5 veckor 
• Två omgångar vaccineras samma dag 

(första vaccination för en grupp och andra 
vaccination för en grupp) 



• Lätt att använda säkerhetssprutan 
• Vaccinationen går smidigare om man är två  

skötare i boxen för då har grisarna något 
mer att titta på, lättare att komma åt för den 
som håller sprutan. 

• Vaccinationen (2 gånger) tar halva tiden 
jämfört med kastration. 



• Vaccinerade grisar ser timglasformade ut  
• Kastrerade grisar är mer spolformade, 

tjockast på mitten. 



• Grisarnas beteende studeras på gården 
• Grisar som uppvisar galtbeteende vaccineras en 

gång till 
• Beteendet studeras även på slakteriet 
• Testikelstorlek granskas 
• Vid stora tesiklar kontrolleras även bitestikel 

och sädesblåsa  
• Vid fortsatt osäkerhet – luktkontroll 
• Vid tveksamhet skickas skatolprov för analys 

 









PUNGMÅTTET 
 
Mäter 11 cm  mellan skaklarna   

Skjutmått går också bra 



Testikel storleken 
GALT Vaccinerad 

Foto Pfizer 



Sädesblåsor 

Foto: Carl Brunius 

Vaccinerade  Galt! 



Bulbouretral körtlarna 

Foto Carl Brunius 

Vaccinerade grisar Galtar 



Bulbouretralkörtel 







Slaktutfall – Strömsnäs gård 
• 765 grisar har slaktats sedan februari 
• Av dem är knappt hälften, 368st vaccinerade 
• Vaccinerade  

– 58 köttprocent,  86,5 kg 

• So-grisarna  
– 59 köttprocent, 87kg 

• Vi har inga intakta hangrisar att jämföra med 



• 14 skatolprov har skickats in 
– Inget med förhöjd halt av skatol 

• Inte fler prov än för kirurgiskt kastrerade 
grisar. 



Lövsta Kötts produkter 

• Hela styckningsdetaljer säljs till butik och 
restaurang med egen finstyckning 

• Finstyckning och konsumentpaketering i 
Andersson & Tillmans lokaler 

• Andersson & Tillmans sortiment får 
närproducerad råvara från Lövsta Kött 





Varumärken som innehåller  
kött från vaccinerade grisar 

• 7,5% av grisarna som slaktats på Lövsta Kött 
sedan 14/2 har varit vaccinerade 



Tack för er uppmärksamhet! 

Hör gärna av er om ni har några frågor 
Maria@lovstakott.se 
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