
For at optimere sin produktion, er det væsentligt at få grisen godt fra start. Fodringen af patte-
grisene i farestalden er af afgørende betydning for resultaterne efter fravænning. 
Figur 1 viser et cirkel diagram, der 
viser hvor tungt 4 paremetre væg-
ter i forhold til grisens produktivitet 
efter fravænning målt på tilvækst. 
3% af variationen skyldes vægten 
ved fravænning. 21% af variationen 
skyldes vægten ved fødsel, mens 
hele 44% af variationen skyldes 
foderoptag i farestalden. Det er 
derfor væsentligt, at opgaven med 
at fodre grisene i farestalden bliver 
prioriteret og at mangel på hæn-
der ikke betyder at opgaven bliver 
tilside sat eller glemt. Grisene skal 
fodres 2 til 6 gange dagligt afhæn-
gigt af alder og behov.  
Se tabel 1 der viser fremgangsmåden. 
De skal fodres med en lille mængde så de spiser op mellem hver fodring. Det sikre at fodret 

altid er friskt og indbydende. Fodret skal være af god kvali-
tet fremstillet af råvarer med høj fordøjelighed. Det skal være 
sammensat så det på bedst mulige måde opfylder grisens 
behov for næringsstoffer.  Det skal alt sammen være med til, 
at give grisen en højt foderoptag, hvilket  vil hjælpe den til 

efter fravænning, at søge fodret mere aktivt. Fodring træner også grisens fordøjelses system 
så produktionen af fodøjelsesenzymer er bedre sat igang inden fravænning. Grisen producere 
amylase der nedbryder stivelse og protease der nedbryder plante proteiner. Hvis aktiviteten af 
disse enzymer er lav, vil grisen kun i ringegrad kunne udnytte fodrets næringsstoffer. Dette vil 
gøre det tidligere omtalte energi underskud 
ved fravænning endnu mere udtalt. Figur 3 
viser forskellen mellem grise der har opta- 
get foder, grise der ikke har optaget fo-
der og grise der slet ikke er blevet tilbudt 
foder. Både i gruppen for 0-8 dage efter 
fravænning og i gruppen 9-34 dage efter 
fravænning har grisene der blev fodret et 
større foderoptag og en bedre tilvækst. 
Baggrunden for at fodringen i farestalden 
har den betydning som beskrevet på første 
side er følgende:

Betydningen af foderoptag 
før fravænning
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Global resources - Local support

Udvikling af tarmsystemet
Pattegrisene fødes med en steril mavetarmkanal. Optaget af tilstrækkeligt råmælk har stor 
betydning for udviklingen af tarmens sundhed og funktion. Energiforsyning og miljøpåvirkninger 
har betydning for udviklingen af bakteriefloaren i grisens fordøjelsesystem. Bakteriefloraen i gri-
sen påvirkes for eksempel af soens bakterieflora og forbrug af antibiotika. 

Ved fravæninng sker der massive ændringer for grisen. Den flyttes til en anden stald og soen 
erstattes med en foderautomat. Den skal nu selv sørge for at søge foder og vand, hvilket er en 
meget stor udfordring. Der opstår i større eller mindre grad et underskud af energi i forbindelse 
med fravænningen, men vi skal gøre hvad vi kan for at minimere det. 
Grunden er selvfølgelig at underforsyning 
med energi selv sagt ikke giver tilvækst, men 
det har mere skjulte konsekvenser. Tarmt-
rævler bliver skadet, de reduceres i længde 
og tarmens evne til at optage næringsstof-
fer reduceres. Skaderne på tarmen giver 
utætheder der gør at skadelig bakterier kan 
trænge igennem tarmvæggen. I figur 3 viser 
de to søjler resultatet af et lactolose forsøg. 
Lactolose er et sukker stof der ikke normalt 
kan optages af grisen. Man giver grisene lac-
tolosen for at få et mål for hvor utæt tarmen 
er. Lactolose kan ikke optages gennem en 
optimalt fungerende tarmvæg, men vil pas-
sere ufordøjet gennem grisen. Hvis man fin-
der lactolose i urin har det passeret tarmvæggen og er kommet ud i blodet. Herfra udskilles det 
via nyrene til urin. Lactolose i urin kan på denne måde bruges som et mål for hvor utæt tarmen 
er (leaky gut syndrom). Hvis lactolose kan passere tarmvæggen kan skadelige bakterier også 
passere. Tarmene har afgørende betydning for immunforsvaret. Man finder dobbelt så meget 
lactolose i urinen hos grise med et lavt foderoptag efter fravænning. Dette sammenholdt tidlige 
vit figur 2 viser hvor vigtig foderoptag i farestalden i forhold til at sikre en høj foderoptag efter 
fravænning, som er en afgørende faktor for at holde tarmen sund. For at dække energibehovet 
til vedligehold hos en gris på 6 kg, skal den optage omkring 150 g startfoder af god kvalitet. 
For at undgå skader på tarmen skal den optage 375 g. (Research Wageningen,pluske)
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