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Smågrise fodring og foderskift 
Perioden omkring fravænning giver anledning til mange udfordringer og det er vigtigt at få grisene godt i gang. 
Det er en kritisk periode, hvor den nyfravænnede gris møder mange ændringer i sit nærmiljø, immunforsvar, 
adfærd, og særligt ernæringsmæssige forandringer. Det følgende vil omhandle hvor stor en mængde foder vi 
kan forvente at smågrisen æder, hvordan fodringen påvirker grisens fremtidige vækst, og hvordan vi rent 
praktisk fodrer grisen. Foderudnyttelsen hos den lille fravænnede gris skal være høj ellers er det ikke fysisk 
muligt for grisen at optage tilstrækkeligt med næring.  
 
Har I målt på hvor meget fravænningfoder jeres grise optager? Vi har gennem vores daglige kontakt med 
svineproducenter flere gange konstateret, at der bliver brugt rigtig meget startfoder. Det er heller ikke 
usædvanligt, at grisene ikke tager nævneværdigt på den første uge til 14 dage. Vi vil gerne slå fast, at sådan 
skal det ikke være. Nyfravænnede grise skal tage på i 
vægt - også den første uge efter fravænning. Selv de 
grise der er små ved fravænning kan tage på, hvis de 
bliver passet og foderet korrekt. Hvis grisen ikke vokser 
efter fravænning kan det have flere årsager. Foderet 
kan være for dårligt tilpasset til grisen, foderoptaget i 
farestalden har været for lavt, staldmiljøet er 
udfordrende, sygdomspres osv. Figur 1 viser den 
procentvise fordeling af årsager der påvirker tilvæksten 
efter fravænning. Figur 1 viser resultatet af en 
sammenligning af resultaterne af en lang række forsøg 
foretaget over en længere årrække. Den viser klart at den største faktor der påvirker tilvæksten efter 
fravænning er foderoptage før fravænning.  
 
Fravænningsfoderet skal indeholde letfordøjelige råvarer og gerne råvarer der bremser foderets passage 
gennem tarmsystemet. Eftersom næringsstoffer som vitaminer, mineraler, sukker, stivelse, fedt og protein alle 
optages i den første del af grisens fordøjelses system gælder det om at holde på foderet her så længe som 
muligt. Vores koncentrater og færdigfoderprodukter indeholder derfor råvarer med geleterende virkning. Det 
betyder, at foderet ved kontakt med væske danner en gelelignende grød og dette bremser fodrets passage 
gennem tarmsystemet. Den øgede opholdstid i tarmsystemet giver grisen en bedre chance for at optage 
næringsstofferne. Næringstoffer der passerer tyndtarmen uden at blive optaget er tabt for grisen, men bliver 
næring for mikrofloraen i tyktarme, typisk for de mikroorganismer vi gerne vil undgå herunder E. Coli, 
salmonella og lawsonia. Vi tilsætter en blanding af organiske syrer, hvilket giver en grundlæggende beskyttelse 
mod vækst af disse mikroorganismer.  
 
Foderstrategien for nyfravænnede grise skal altid 
bygge på en individuel vurdering. Se et eksemplet i 
figur 2. Grisene fodres med Bonus Micrum før og 
efter fravænning. Afhængig af grisenes alder og 
vægt tilbydes de Echogrow samtidigt med Bonus. 
Efterhånden vil grisene stoppe med at æde Bonus. 
Herefter får de nogle dage på Echogrow, og 
tilbydes så blandingen 9-15 kg. På denne måde 
tilgodeses alle grise i stien. Det fodringsprincip 
kaldes cafeteriafodring. 

Figur 2 
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Cafeteriafodringsprincippet 
Cafeteriafodringsprincippet er bygget op om, at grisen bedst selv ved hvilket foder den har behov for at æde. 
Grisen vil, hvis den har muligheden for det, vælge den fodersammensætning der passer bedst til den. 
Fordelen ved at anvende cafeteriafodringsprincippet er blandt andet, at foderskiftene glider bedre. Ofte 
blandes foderblandingerne sammen i forbindelse med foderskift. Dette giver ikke grisen mulighed for at vælge. 
Grisene kan ved fravænning variere meget i størrelse i forhold til deres alder og på dette stadie af deres liv er 
alder og modenhed af tarmsystem mere betydningsfuld end vægten. Grisen vil ved cafeteriefodringsprincippet 
i højere grad få opfyldt deres individuelle næringsstofbehov, 
hvilket vil gøre at færre grise falder fra. En afprøvning af 
fodringsprincippet med 1300 grise fordelt på 10 stier viste en 
marginalt bedre tilvækst i gruppen fodret via 
cafeteriafodringcprincippet. I denne gruppe var der kun 13 
grise der måtte tages ud, mens 41 grise måtte tages ud af den 
anden gruppe.  
Cafeteriafodringsprincippet stiller krav til staldens inventar, 
men det kan ofte løses forholdsvist simpelt, f eks ved brug af 
gulvfodring eller indkøb af små gulvautomater. Endelig er brug 
af porcimixer fodermaskiner også ideelt i forhold til 
cafeteriafodringsprincippet. Billede 1 viser hvordan en 
smågrisecontainer kan indrettes til fodring efter 
cafeteriafodringsprincippet.  
 
Ud fra skemaet i figur 3 kan vi beregne hvor stor en fodermængde grisen skal optage af et egnet foder for at 
vokse. Den grønne og den lilla kurve bevæger sig gradvist væk fra hinanden, hvilket viser at foderudnyttelsen 
falder efterhånden som grisen bliver større. Det hænger sammen med at en større gris har et større forbrug af 
foder til vedligehold.  
 
Det bør være realistisk at opnå følgende resultater på foderforbrug efter fravænning.  

Uge 1 
930 g foder  
700 g tilvækst pr uge 
1,33 kg foder/kg tilvækst 

 

Uge 2 
1,75 kg foder 
1,3 kg tilvækst pr uge 
1,35 kg foder/kg tilvækst 

Grisenes vægt er efter 14 dage øget fra 6 kg til (6 kg +0,7 kg +1,3 kg) = 8 kg  
Herudover skal beregnes ca. 2 kg foder i forbindelse med foderskift. Strategien for og længden på foderskiftet 
afhænger af grisenes alder ved fravænning.  
 
Kontakt din SCA konsulent for mere information eller kontakt vores hovedkontor på 87 610 727. 
 

Figur 3 
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