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Tema

• Generell betraktning for 
dagens status for grisen i norske
grisefjøs

• Handteringslinjer som gir en
god økonomi og trivsel i fjøset

• Tips om flytting av dyr og 
vasking av fjøs –fokus på HMS, 
egen og ansatte sin helse



-Grisen i enorm utvikling ☺

-Økt kunnskap hos bonden om grisens naturlige adferd 

-Krav om økt dyrevelferd fra samfunnet/forbruker

-Varestrømmen – sluttproduktet – hva vil forbrukeren ha?

-Rammebetingelser gir usikkerhet 

-Har hatt kort periode med god inntjening – hva skjer i 
kommende måneder?

Hva skjer med norsk 
svineproduksjon



Har grisen i Norge noen gang 
hatt det bedre?





Moderne slaktegrishus i EU





11 000 slaktegrisplasser

Miljøspalter – drenerende gulv





Nye fjøs fra Fjøssystemer er i utvikling – vi gir råd 
til våre kunder basert på kost/nytte

Målet er en gris uten stereotypier som vokser godt på lavt fôrforbruk
Godt daglig stell handler om å gi grisen stor mulighet til naturlig adferd

- Mere plass pr gris

- Lengre troplass/gris – færre griser pr automat – flere 

drikkepunkt

- Dimensjonere ventilasjonsanlegget riktig –

klimaforandringer og tung gris

- Mykere liggeareal – flis/halm/gummimatter

- Grovfôr - høyhekk

- Aktivisering



Handteringslinjer i grisefjøset

Klima i fjøset

Grovfôr - Aktivisering

Utgjødsling

Fôring

Dyr

Vasking



Klima



Klima

Riktig temperatur og frisk luft er avgjørende:

• God tilvekst og fôrutnyttelse

• Gjødsling på spaltene – minimalt med skraping

• God helse

Vi må dimensjonere på nytt:

• Klimaforandring: høyere temp og fuktigere klima

• Tung gris – mere biomasse i hvert rom

• Noen må rense lufta på tur inn i grisefjøset









Grovfôr -

aktivisering



Glade griser med høyhekk



Aktivisering er obligatorisk
Husk nye leiker innimellom



Fôring



På tide å veie inn fôret
fjørfenæringa følger daglig fôrforbruk



Sensorer er framtia
Etetidsstyring har de fleste anlegg



Utgjødsling



Utgjødsling

Fremtidens grisehus må takle større mengder strø og rotematerialet 



Gjødselhåndtering



Suksesskriterier 
«vakuum-utgjødsling»

Systemet må bygges riktig:

• Ø315 rør – 5‰ fall – ingen 90grader° vinkler, dette for 

å opprettholde farten i rørene og helt ut til 

lageret/pumpe

• Sump rundt nedslipp for å «knekke» flytelaget en 

ekstra gang før det går ned i rørene

• Riktig dimensjonert utlufting som sikrer at lufta lett 

kommer seg ut + at det blir enkelt å spyle

• Rennene må ikke være for brede eller for lange, det 

sikrer god drift i gjødsla ved tapping



Systemet må driftes med riktige rutiner:

• Slipp ut fra annenhver propp i renna

• Sett på proppen mens det enda er mye fuktighet som 

flyter ned. 

• Sørg for at proppene til en hver tid sitter riktig 



Trekk og slipp prinsippet



Smart Slurry - Dairypower



Er bakspyling i samhandling med 
gjødselseparator løsningen?





Vaskerobot for helsa



Effektive gangsystemer



Ramper og porter



Vi har stor etterspørsel etter alternative 
løsninger

Som gir:

-Mere jobb

-Større fôrforbuk/lavere tilvekst

-Risiko for større spredning av 
halebiting og sykdom med store grupper

-Krever bedre betalt for kjøttet

-Risikoavlastning for løsninger som er 
lite utprøvd og dyrere

-Varemottakere og Innovasjon Norge 
må få på plass prosjekter



Oppsummering
Ingen vet helt sikkert hva framtiden bringer – men for grisen sin del så skal velferden 
økes og effektiviteten skal opp. Det krever en næring med mye kunnskap og smarte 
bønder med stort og kunnskapsrikt nettverk.


