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Fravænningen skal forberedes grundigt, hvilket 
primært gøres i farestalden. Figur 1 viser hvilken 
andel de forskellige faktorer i farestalden der 
har indflydelse på den daglige tilvækst i 
klimastalden. Foderoptaget er den 
enkeltstående faktor der har størst betydning. 
Det skyldes at fodringen forbereder grisens 
fordøjelsessystem på at leve af tørfoder frem for 
mælk ved fravænning.  
Figur 1 Betydende faktorer for tilvækst efter fravænning 

 
For at grisene får noget ud af fodret i 
farestalden skal foderet være let omsætteligt, 
indeholde proteinkilder med høj fordøjelighed, 
smage godt samt være i en form der tiltaler 
pattegrisene. Dette er noget vi har meget fokus 
på i udviklingen af vores produkter.  
Der må kun udfodres en lille mængde af gangen, 
for at stimulere grisene til foderoptag, og for at 
fodret forbliver appetitligt. 
Det kan være en udfordring at få grisene til at 
æde nok inden fravænning. Denne opgave bør 
prioriteres højt for at mindske risikoen for uens 
grise i klimastalden. 

 
Grisenes forskel i alder ved fravænning, har 
betydning for hvilket fravænningsfoder der er 
ideelt til grisene, og hvor længe de har behov 
for det. Unge store gris har ved fravænning ofte 
en tendens til at falde fra. Ofte ender de som de 
små i flokken. De store grise når tit ikke at 
optage tilstrækkeligt med startfoder i 
farestalden og efter fravænning inden de 
kommer videre på næste blanding. 

 
Efter fravænning skal grisen stimuleres til at 
drikke og æde. Hvis grisene ikke optager 
tilstrækkeligt med vand, æder de heller ikke 
nok. I forbindelse med fravænning vil der opstå 
et energiunderskud, som har negativ indflydelse 
på tarmsundheden og dermed en negativ effekt 
på optagelsen af næringsstoffer. Man bør 
optimere så dette underskud bliver så lille som 
muligt. Langt den største del af 
næringsstofferne optages i tyndtarmen. 
Tyndtarmens overflade er dækket af 
tarmtrævler, længden af tarmtrævlerne påvirker 
det samlede overflade areal af tyndtarmen og er 
derfor styrende for tarmes evne til at optage 
næringsstoffer. Energiunderskud i forbindelse 
med fravænning eller sygdom reducerer 
længden på tarmtrævlerne. Billede 1 viser 
tørstof indtagets betydning for længden af 
tarmtrævlerne. 

Jo højere foderoptag jo mindre er reduktionen 
af tarmtrævlerne, hvilket er ligmed mindre 
skade på tarmen og øget produktivitet. 
Forsøg viser, at tarmtrævlerne holdes intakte 
efter fravænning hvis grisen optager 2,5 gange 
vedligholdsfoderet (Wageningen, Pluske). Tabel 1 
viser hvor meget foder grisen skal optage for at 
dække sit behov til vedligehold 
Tabel 1 

Grisens vægt i kg  4 10 17 25 

Foder behov til 
vedligehold i g. 

100 200 300 400 

(Le Dividisch & Herpin, 1994)  
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Efter fravænning skal grisene vænne sig til deres 
nye næringskilder i form af foder og vand frem 
for at få mælk 15-20 gange i døgnet hos soen. 
Denne opgave kan I hjælpe grisen med vis disse 
gode staldtips til en optimal fravænning. 
 

 
 
Vand: 
Grise der ikke drikker vand æder ikke. Derfor er 
det vigtigt at I lærer fravænningsgrise hvor 
vandet er i stien, og at drikke det. Inden 
indsættelse af grise lukkes alt det gamle vand ud 
af rørene til det er friskt. Lav herefter vandspejl 
til fravænningsgrisene så ofte som muligt de 
første 7 dage efter fravænning. Dette vil bidrage 
til mere ensartede grise. 
 
Nem adgang til foder: 
Inden fravænning bør grisene være vant til at få 
tildelt foder 5-6 gange om dagen på gulvet, 
hvorfor det anbefales at fodre grisen på gulvet 
den første uge efter fravænning også. Ligeledes 
bør der udfodres små mængder af gangen, som 
de er vant til fra farestalden. De mange 
udfodringer stimulerer grisene til at æde, og da 
de er nysgerrige skal de nok komme igang med 
at æde. Antallet af ædepladser fra fravænning 
til 30 kg skal være tilpasset det antal grise der 
indsættes i stien. Gulvet kan med fordel bruges 
hele vejen til 30 kg. som ekstra ædeplaser. 
Mangler der ædepladser i stien bliver grisene 
uens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mærkning af yngre grise: 
Eftersom de første fravænninger på ugen 
anvendes til ammesøer, vil der være en større 
andel af yngre grise. Mærk disse grise op, eller 
hold dem altid i de samme stier, således at disse 
ikke blandes med de andre grise der er 6-7 dage 
ældre. Yngre grise skal have en anden 
fodringsstrategi end den almindelige 
fravænnede gris, da den ikke har nået at optage 
ligeså meget foder i farestalden. Fodrer vi grisen 
efter dens alder, vil risikoen for vægttab og 
energiunderskud efter fravænning være mindre. 
 
Klimaet: 
Klimaet skal i stalden være optimal og tilpasse 
grisenes størrelse. Grise der fryser bruger energi 
på at holde varmen i stedet for at vokse. Fryser 
grise vil de ikke vokse optimalt, og derved 
komme bag efter deres stikammarater. 
 

 
Igennem de sidste 3 år har vi udviklet et nyt 
foderkoncept til zinkfri fodring af smågrise. 
Vi kan se at produktionsbesætninger ikke 
påvirkes negativt på hverken tilvækst eller 
foderforbrug ved at fodre grisene uden VetZink i 
startfoderet. 
 
Hvis denne mulighed har vakt din interessere, vil 
vi gerne i dialog om mulighederne hos jer.  
 
 
SCA Danmark står altid til rådighed for en snak 
om foderet, som er tilpasset besætningens 
muligheder og rammer. Kontakt din SCA 
konsulent eller kontakt vores hovedkontor på  
87 610 727 for mere information. 
 

 

Zinkfri fodring. 
 

Staldtips til en optimal fravænning 

Grise der vejer 7 kg ved fravænning skal 
optage omkring 150 g foder til vedligehold 
og derfor: (150 g x 2,5) = 375 g pr dag  
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