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Valg av fôringsstrategi 

Mål: høy tilvekst, god fôrutnyttelse og høy kjøttprosent til en lavest mulig kostnad

Høye fôrpriser - ekstra viktig å velge riktig fôr, og strategi, da både under- og overfôring påvirker økonomien 
negativt

Enhets- eller fasefôring?
Næringsbehovet varierer med alder, og frem til ca. 70-80 kg:

Høyt potensial for muskeltilvekst og god fôrutnyttelse
Høyt proteininnhold og fôropptak gunstig

Hvilken strategi som er økonomisk lønnsom varierer fra besetning til besetning 
– ta kontakt med din lokale rådgiver!
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IDEAL til slaktegris

Generelt anbefaler vi:

Færrest mulig fremfôringsdager - unngå 
unødvendig vedlikeholdsfôring

Tilstrekkelig med protein for å unngå redusert tilvekst, 
høyere fôrforbruk og lavere kjøttprosent

Ved bruk av svakere (billigere) kraftfôr 

Sørg for at fremfôringstiden ikke forlenges og 
at fôrforbruket ikke øker



Fokuspunkter for høy fôreffektivitet

Våtfôring/norm

Daglig justering avgjørende for lavt fôrforbruk

kurva skal ligge så høyt at 30% av grisene skal justeres 
ned inntil kurva flater ut

Høyest mulig TS til liten gris

Tilstrekkelig ant. fôringer (4-5)

Unngå at mikroorganismer spiser av lasset

Gir kunstig høyt fôrforbruk og dårlig helse

Dårlig økonomi



Fokuspunkter for høy fôreffektivitet

Tørrfôring/appetitt

Justering avgjørende for lavt fôrforbruk

Åpning i fôrautomat påvirker fôrforbruk og svinn

Justeres med økende alder, men ikke for smal for 
smågrisen! 

Sjekk for fôr i gjødsla, fôrspillet kan være så høyt som 8%

Økning i FEn/kg tilvekst

Økning av antall gris/eteplass over optimalt 

Redusert fôropptak og tilvekst



Eteplasser og gruppestørrelse

Økning av antall gris/eteplass over optimalt: 

Redusert fôropptak og tilvekst

Prøver å tilpasse eteadferd for å opprettholde tilvekst

Fôrautomat opptatt > 80% av tiden --> stress 

Eter raskere, men mindre 

Redusert tilvekst 

Sett inn ekstra automat/reduser antall gris i bingen

Juster automaten ofte!

Sjekk om det er fôrspill i gjødsla!

Kan være så høyt som 8%  

Økning i FEn/kg tilvekst



Andre fokuspunkter som er avgjørende for 
god fôrutnyttelse

Vitaminer og mineraler 

Inntak av tilstrekkelig mengder nødvending for fôropptak, tilvekst og 
god fôreffektivitet

Byttet fra uorganiske til organiske kilder

Tradisjonelle kilder: kun 10-15% opptak

Nye organiske kilder: tilnærmet 100% opptak

Velg kilder med høyt opptak. Dette gir:

mer næringsstoff for pengene

bedre smakelighet - høyere fôrinntak og bedre fôreffektivitet/tilvekst

høyere kjøttprosent



Hvordan skal vi sikre god mage- og tarmhelse?

Antall fôrtildelinger 

Flere daglige fôringer gir færre magesår 

Partikkelstørrelse og fiberinnhold

Fiber viktig for god mage- og tarmhelse, gir økt metthetsfølelse og 
forebygger halebiting

Roeblanding

Tildeling av grovfôr 

Godt aktivitets- og rotemateriale, reduserer risikoen for halebiting og 
annen negativ adferd

Redusere forekomsten av magesår ved å danne et flytelag øverst i 
magesekken 

Magesår



Vann – Det viktigste næringsstoffet

Nødvendig for normale kroppsfunksjoner (vekst, opptak av næringsstoff, 
regulering av kroppstemperatur) 

For lite vann - stor nedgang i fôropptaket

Når drikker grisen mer?

I varmt vær, ved sult, ved økning i mineral- eller proteininnholdet i fôret 

Når drikker grisen mindre?

Hvis vannet er varmt, ved høyt saltinnhold i vannet 

Trykket i vanniplene bør være 4L/min til slaktegris



Ha kontroll på resultatene dine 

• Hvordan går det EGENTLIG?

• Gjør vurderinger utfra produksjonsresultatene din

• Tilvekst og fôrforbruk 

• Hvordan påvirkes resultatene av endringer i f.eks. fôring? 

• Fôrkostnader

• Helsestatus

• Veiiing før utslakting



Ha kontroll på resultatene dine

36 kr/gris

2100 gris

= 75 600kr



Oppsummering

Velg riktig kraftfôr og fôringsstrategi

Sikre lavest mulig fôrforbruk ved å unngå 

unødvendig vedlikesholdsfôring

Fokuser på økt fôreffektivitet

Juster ventiler og automater 

Sikre god kvalitet på våtfôret 

Sørg for at grisen får det den trenger, friske dyr 

er positivt for produktivitet og økonomi 

Registrer fôrforbruk og tilvekst



Biokull til gris i 
vekst 



Biokull ved mage- og tarmutfordringer  

Kull har vært brukt som «medisin ved akutt forgiftning» lenge (1900-) 
Veldokumenterte effekter 
Høy dose, kort tid 
Absorberes ikke i kroppen, skilles ut i avføring 

Ville dyr spiser brent skog for å kunne fordøye giftige planter 

2010: økt interesse i biokull som tilskuddsfôr 
Lavere dose, lengre tid  



Egenskaper: 
Binder toksiner
Stor overflate 
Høy vannbindingsevne
Lavt innhold av  uforbrente 
partikler 

Krav til biokull avhenger av hva det 
skal brukes til 
Kvaliteten påvirkes mye av råstoffet 



Binder biokull viktige næringsstoffer i tarmen?
- Forsøk på Senter for husdyrforsøk, Ås  

Mål: vurdere effekt av biokull tildelt i lengre perioder

Slaktegris 30-100 kg 

32 dyr – 16 i hver gruppe (kontroll og biokull)

Alle registreringer per individ

2 x fordøyelighetsforsøk
Ved ca. 50 kg og 100 kg 



Avføringsprøver
fordøyelighet av næringsstoffer 
oppsamling 3 dager x 2  

Urinprøver
pH
Protein 

Tilvekst og fôrutnyttelse
ukentlig veiing 
løpende registrering av fôr

Prøvetaking 





Resultater 

Utgangspunkt : frisk gris, ingen spesielle utfordringer

Ingen forskjell mellom gruppene for: 

✓ tilvekst og fôrforbruk

✓ fordøyelighet av hovednæringsstoffene (protein, fett, karbohydrat)

✓ slaktekvalitet 

✓ magesår 

Opptak av mineraler varierer noe mellom gruppene

Tendens til bedre tarmhelse hos biokullgruppen 



Feltforsøk med biokull til gris i vekst 

I besetning med utfordringer med avvenningsdiaré:

Redusert forekomst av diaré

Økt fôrutnyttelse 

Høyere vekt ved salg 

- 1 kg økt vekt i biokullgruppen 

Lavere dødelighet i smågrisperioden 

- 5,2 vs. 0,9 % 

Bruk biokull i hele perioden du opplever utfordringer 

Start gjerne noen dager før avvenning 



Feltforsøk med biokull til gris i vekst 

I slaktegrisbesetning med utfordringer med halebiting:

Biokull i kraftfôret:

Høyere tilvekst 

Lavere dødelighet 

Mindre halebiting 

Et godt rote- og aktivitetsmateriale, i tillegg til en bonuseffekt i 
tarmen!



Biokull som tilskuddsfôr til smågris og slaktgris:
har positiv effekt på grisens mage- og tarmhelse
reduseres forekomsten av avvenningsdiaré
gir økt fôrutnyttelse og bedret produksjon
er godt egnet som rote- og aktivitetsmateriale 

Biokull kan brukes daglig for å forebygge eller i perioder med 
utfordringer. 

Biokull er produsert av norske råvarer, og selges i 35 l sekker.

Biokullet er godkjent i økologisk produksjon. 

ATTÅT Biokull




