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Går egentlig «alt i grisen»?

Behovene må dekkes og fôret må være godt                            
balansert → optimal tilvekst, fôrutnyttelse,                   

helse, trivsel/fravær av uønsket adferd. 

Fordeler:                                                                       
Høyere fordøyelse av fôret, innenfor et visst                                              

vann: fôr - forhold, sammenligna med tørrfôring

- Mulighet til å blande flere ulike fôrslag

- Mulighet for nøyaktig fôring etter norm

Ulemper: 
TS% → næringsinnhold kan variere i evt.  

alternative fôrmiddel mellom leveranser

Dårlig hygiene i fôret: «vinninga kan  gå opp i spinninga»     
ved bruk av våtfôr - i verste fall: 

→ sykdom, mistrivsel/halebiting og produksjonstap



Innblanding av alternative fôrmiddel

Ved (for) høy innblanding:
• For lavt tørrstoffinnhold i totalblanding 

(ved lavt TS-innhold i alternativt fôrmiddel)
• Ubalansert næringsinnhold/ manglende 

dekking av næringsbehov
• Ved for høy andel lettomsettelige 

næringsstoff: 
o Risiko for universell       

tarmblødning/tarmslyng
o Diarè

Ved for lite fiber/trevler i totalrasjonen 
• Dårlig fordøyelse
• Magesår, redusert helse/trivsel og 

tilvekst
• Halebiting/uønsket adferd

Magesår alvorlig grad – nedsatt tilvekst 



Anbefalt innblanding av alternative fôrmiddel, % av FEn



Konsekvenser av dårlig hygiene i våtfôr

• Dårlig smakelighet/nedsatt fôropptak
• Gjæring: tap av næringsstoff

– Så mye som 1/3 av tørrstoffet (og dermed FEn) i f.eks. myse kan gå 
tapt ved feilgjæring

– Ved høy produksjon av etanol: krangling og halebitt

• Muggsopp: 
produserer giftstoff/toksiner

- Navleblødning spedgris
- Universell tarmblødning - død
- Tarmslyng - død
- Magesår – redusert tilvekst
- Omløp, fosterdød og abort hos 

purker
- Svakfødte grisunger

Universell tarmblødning, Videncenter for 
svineproduktion (DK)



pH – der mikroorganismer i våtfôr trives

T. Framstad 2017



Bakterier Mugg Gjær

Maursyre *** * -

Sitronsyre ** ** **

Propionsyre - *** ***

Benzosyre ** ** **

Effekt av syrer på enterobakterier, mugg og gjær



Et alternativ til syre

Vilobactocell

• Melkesyreproduserende
bakterier, evne til å raskt
produsere store mengder
melkesyre

• Omgjør ufordøyelig
sukkerstoffer til melkesyre og
senker pH → et mer hygienisk
sikkert fôr

• Vilobactocell utkonkurrerer
uønskede mikroorganismer i
våtfôrstrengen

• Bedre for HMS, mindre slitasje
på anlegg kontra syre

Biofilm – et lag av 
mikroorganismer
på innsiden av rør
og ventiler

®



Hygienetiltak – hvordan gjøre rent?



Hygienetiltak

• Ukentlig spyling inne i blandetanken – fokus 

rundt lokk og nedløp fra ventil

• Sjekk at tank med alternative råvarer er ren, 
vask og desinfiser ved behov

• Fjern eventuelle fôrrester bak nedløp mot 

innredning (kan falle ned i troa) og i y-ventil

• Kontrollèr gjæring: ta flaskeprøve, sett i 

romtemperatur over natten - bruser det når 

korken tas av → gjæring

• pH fall på 1 enhet i friskt kontra returfôr 
indikerer kraftig feilgjæring

• Anbefalt pH-intervall: 4,2 – 4,8

• Årlig innsending av prøve for analyse anbefales 

– din Norgesfôrrådgiver kan hjelpe deg med 

dette



Litt fôringsteori, viktig i våtfôrsammenheng

• Tyngre gris: tilstrekkelig nivå av 
næringsstoffer (glukose, aminosyrer og 
fettsyrer) i blodet, påvirker sult-
/metthet

• Gris med høy vekstkapasitet kan ete 
flere FEn, før den kjemiske reguleringa 
nedsetter fôropptaket

• Opp til 50-60 kg: mage/tarm-kanalens 
kapasitet, begrenser fôropptaket:

full mage/tarm-kanal → grisen føler     
seg mett →slutter å ete



Praktiske fôringstips - Ungpurke

• Viktig med nok fôr for å unngå 
halebiting og dekke behovene til en 
aktiv og produktiv rekrutt

• Unngå for lavt tørrstoff

• Dersom mulig: blanding av die og 
drektig → passende forhold mellom 
energi og protein, spesielt i besetninger 
med mange ulike aldersgrupper på 
samme fôrsløyfa

• Minimum 12 mm ryggspekk anbefales 
ved første bedekking



Høyest mulig fôropptak dieperiode 
→Minimere holdtap 
→ Sikre neste reproduksjon

Rundt grising: så hyppig fôring som mulig – Dersom f.eks. 
bare 2 mulig pga. mengde, ev. tilleggsfôre med tørt

2-4 fôringer anbefales. 

3 fôringer: økt samlet fôropptak sammenlignet med 2

Flere enn 4 fôringer: ikke betydelig høyere fôropptak

Tørrstoff %
Kan være litt lavere i starten f.eks. opp til 5-6 FEn

Ved opptrapping: så høy TS% som praktisk

Drektige purker: Få fôringer ved mange purker per ventil og
lavere TS% - sikrer at alle får. NB! Roeblanding og grovfôr!

Praktiske fôringstips – Eldre purker



Det er lurt å starte tidlig...



Praktiske fôringstips - Smågris 

Smågris som har spist våtfôr sammen med 
purka, kan starte med våtfôr tidligere

Første 14 dager: ofte lite fôrbruk av fôr - mye 
fôrrest i troa mellom fôringer

Fysisk magevolum regulerer fôropptaket hos 
liten gris

Tilleggsfôring med tørrfôr første 14 dager 

Eksempel på tildeling: 2 x vått – 4 x tørt i 
starten, forholdet endres så gradvis 

Fjern alltid fôrrester i troa mellom fôringene



Et høyt fôropptak allerede i dieperiode er viktig



Våtfôring - slaktegris

• Fôrkurva må tilpasses hver enkelt 
besetning, etter:

– Evt. veiedata og registrering av 
fôrforbruk 

– Gjennomgang av p-rapport 
Troplass – alle må kunne ete 
samtidig!

• For maks tilvekst, kjøtt% og FEn/kg 
tilvekst: daglig oppfølging og evt. 
justering av fôrmengden ved alle 
fôrventiler

• For å maksimere potensialet: fôrkurva 
bør ligge så høyt at ca. 30% av grisene 
skal reguleres ned i fôrstyrke, inntil 
fôrkurva flater ut



Våtfôring - slaktegris

Notér daglig i en måned, 
hvor mange binger med 
griser under 70-80 kg, som 
reguleres ned i fôrmengde

< 30 % av grisen regulert 
ned i fôrmengde 

→ fôrkurva heves med 
f.eks. 0,05 FEn/dag ved 
alle punkter på kurva, 
til slutfôrstyrken
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Dager siden innsett (25 kg)

• Lavt daglig fôropptak

• Lav daglig tilvekst 

• Høy FEn/kg tilvekst

• Fôrspill og skitne binger
• Lav kjøttprosent
• Vektspredning
• Slossing

Manglende regulering av fôrstyrke kan medføre:



Strategi for justering – slaktegris 

Passende 
fôrstyrke:

Nedjustering 
er nødvendig:



Tekniske punkter og vedlikehold

Når kjørte du siloen tom sist?

Flaskehalser i anlegget - renhold/hygiene (blindsoner bend)

Pumper, typer, flow og resirkulering

Service - foran brannslukking

Prøve og feile - Lære seg å kjenne anlegget, utnytte potensialet

Etetidsstyring

Restløst versus vanlig anlegg – spørsmål?



Tekniske punkter ved blanding/utfôring

• Valg av fôrtype

• Størrelse på blanding og TS%

• Kalibrering av vekt

• Støptid – hva bruker du?

• Sirkulering før utfôring 
fungerer det?

• Granulat?

• Ville du spist maten selv?



OPPSUMMERING

• Riktig fôrsammensetning, antall fôringer 
og TS% ift. størrelse på blandingene er viktig
- For dyr i vekst og høytytende purker:  

så høy TS% som faktorene over tillater

• God hygiene i fôret MÅ sikres for å få gode 
resultater, samt oppnå trivsel og unngå sykdom
/tap av gris

• Jevnlig justering av fôringa er avgjørende for 
topp resultat

• Det man setter fokus på blir som regel bra, etter 
litt prøving og feiling ☺

• Det er god økonomi å holde anlegget i orden 

• Bruk mulighetene som fins i teknikken!



Våtfôrskolen – en reise i spennende smaker


