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Rasktvoksende slaktegris

• Tilvekst og fôrutnyttelse

- SPF

• Beinproblemer 

• Velferd, metthet og god tarmhelse
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Tilvekstøkning fra 2010 til 2019

Ingris 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tilvekst g/ dag 944 952 957 956 955 980 996 1018 1032
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Ingris SPF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tilvekst g/ dag 1017 1018 1051 1068 1085

Forsøksgård 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tilvekst g/ dag 993 948 934 956 963 1041 1072 1067 1132

Feltvert 2010 20111 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tilvekst g/ dag 1000 955 955 1049 1080 1114



SPF
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Alle 2014 Alle 2018 SPF 2014 SPF 2018

Vekt innsett, kg 31,4 31,9 31,2 32

Slaktevekt, kg 79,1 80 80,7 80,4

Daglig tilvekst g 955 1032 1017 1085

FEn/kg tilvekst 2,74 2,65 2,62 2,55

Fôrdager 89 83 86 80

KP 60,5 59,9 60,6 60,1

Døde,% 1,8 1,8 1,5 1,9

SPF, % 10,3 24,8



Tilvekst, Felleskjøpets Forsøksgård
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Fôropptak – Felleskjøpets forsøksgård
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Fôrutnyttelse – Felleskjøpets forsøksgård
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Kastrater Purker

2014 2,78 2,52

2018 2,68 2,38



Eksempel fra Felleskjøpets forsøksgård:

Fra 2014 til 2018:

Kortere framfôringstid (10-12 dager spart)

Redusert fôrbehov (ca 10 FEn pr gris)

Like mye kjøtt på mange færre dager….

Økt daglig behov for både protein og energi!!

(InGris: 5 dager kortere framfôringstid)
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??????????



Fôropptak og tilvekst hos ung slaktegris

• En ung gris har stort potensiale for tilvekst

- Protein omsettes raskt til kjøtt

• Vedlikeholdsbehovet er lite grunnet liten kroppsvekt

• Viktig å ikke begrense energiopptaket- dette kan begrense tilveksten

- Hos ung gris er magemålet en begrensning for fôropptak

• Fokus på bygging av muskel

- Energirikt fôr

- Tilstrekkelig protein til muskeltilvekst
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SPF

• Høgere fôropptak (5-15%)

• Lavere immunrespons

• Lavere vedlikeholdsbehov

- 10% redusert vedlikeholdsbehov energi = 3% av tot. energibehov

- 10% redusert vedlikeholdsbehov lysin = 0,7% av tot. lysinbehov

Mer energi til overs for tilvekst

BEDRE TILVEKST på mindre energi!!
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Infeksjoner – krever energi

Immunsystemet bruker 

energi

Effektive dyr har lite energi 

til overs…



Hva koster immunresponser?

• Betennelsestilstander i kroppen:

- reduserer tilvekst med 10-30 %

- Lavere appetitt

- Nedbryting av muskler

- Økt permeabilitet i tarm

- Patogener blomstrer opp
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Hva er konsekvensene av stadig økende tilvekst?
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Beinproblemer hos slaktegris

• Mangelsykdommer

• Vekstrelaterte

• Infeksiøse

• Traumatiske

• Arvelige
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Fôrforbruk, daglig tilvekst
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Mangler som kan gi beinproblemer

• Selen og E-vitamin (antioksidanter)

- Som regel ikke funnet mangel i fôr

- Skjer ved stress og sykdom; veiing, transport, flytting

- Gris med lavt fôrforbruk mest utsatt.

- Gris som vokser fort har stor omsetning, trenger mer antioksidanter

- Bruker organisk selen og overdosering av E-vitamin i Stjerne-sortiment

- Pass på fôropptaket under stress og sykdom! 

• Kalsium og fosfor

- Fôret inneholder nok
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Beinproblemer og tilvekst

• Kraftig økning i tilvekst

• Redusert fôrforbruk

- Tiltak på fôrsiden er økt dosering av vitaminer og mineraler i Stjerne-sortimentet spesielt

• «Knoklene vokser for raskt for senene» = grisen går på tærne på frambeina

- Mer plass i bingen, løpetur i gangen under rengjøring☺

- Tilvekstregistrering for vurdering av om tilveksten bør reduseres

• Ekstra vitaminer og mineraler hjelper ikke mot alt! 

- Tilskudd bør gis i samråd med fôrkonsulent eller veterinær

• Bruk veterinær for riktig diagnose
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22. juli 2019

Halter. Redusert 
fôropptak.

Behandles med 

Penovet.



Halvors heldiggriser!
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Rapport fra SEGES (Danmark, 2019)
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Nettoareal pr. gris: 0,69 m2

Fastgulvareal pr. gris: 0,23 m2

Halm i hekk

23 % av gris med halebitt

Forekomst i 51 % av bingene

Nettoareal pr. gris: 0,90 m2

Fastgulvareal pr. gris: 0,67 m2

Halm på gulv

5 % av gris med halebitt

Forekomst i 11 % av bingene



Magesår – hvor stor er forekomsten 
og hvordan kan vi unngå det?
• Undersøkelse av magesekker i etter slakting i 

forsøk/ felttester

- Noen besetninger har større forekomst enn andre –

samme fôrtype

• Til dels alvorlige magesår i enkelte besetninger

• Sett i sammenheng med utbrudd av halebiting, 

grisen har vondt og biter

• Enkelte fibertyper kan virke forebyggende

• En gris som blir gående uten å spise kan utvikle 

magesår

- Har den vondt/ syk?

• Er den mett?

• Stress!
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4. juli 2019

Hoven hale etter bitt.

Behandles med 
Penovet.

Anmerkning for 
lungebetennelse.

Nådde 115 kg den 13.7

Uten dropp den 7.7

1 uke lenger tid.

kg
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Spørsmål?


