
Udviklingen i svineproduktionen går den vej at vi fravænner flere og flere grise pr årsso. Fød-
selsvægten er faldende, soen fravænner flere kg pr kuld, men flere grise. Fravænningsvægten 
er derfor mange steder faldet en smule. Det er derfor vigtigt at optimere sin strategi for smågri-
sene, så den passer til netop de udfordringer der er i den enkelte produktion. 

Den rigtige ernæring i farestalde
Det er væsentligt at vælge et foder med en meget høj fordøjelighed. Kvaliteten af alle råvarer 
skal være i top. Protein skal være af god kvalitet så vi undgår at belaste grisene med ufordøjet 
protein. Kornet skal være sundt og uden toxiner. Fedtkilder skal være med god fordøjelighed, 
soja- eller fiskeolie er gode eksempler på dette. 
Grisene i farestalden fodres mange gange dagligt og med en lille mængde, så gisene æder op 
mellem hver fodring. Det sikrer at grisen optager en optimal mængde foder samtidigt med at 
man minimerer foderspildet. En foderplan til farestalden kunne se sådan ud. 
Dag 10-15  2-3 gange
Dag 15-20  3-4 gange
Dag 20-fravænnig  5-6 gange 
Figur 1 viser hvordan tre grupper har optaget 
foder og vokset efter fravænning. Blå gruppe 
optog foder, rød gruppe optog ikke foder og 
grøn gruppe blev ikke tilbudt foder. Grisene i 
blå gruppe klarer sig bedst, hvilket også flere 
undersøgelse understøtter. Foderoptage før 
fravænning er den mest betydende faktor for 
grisens tilvækst efter fravænning. 

Livet efter fravænning 
Vi anbefaler at grisene ved fravænning fodres 
med den samme blanding de har fået i fare-
stalden som minimum i 1 til 2 dage efter fra-
vænning afhængig af grisens vægt og alder. 
Fodret skal passe til grisen på det stadie den er i sin udvikling. Hvis blandingen er for energirig 
til grisen kan det reducere foderoptaget. Det er derfor vigtig at vurdere løbende om foderblan-
dingerne passer til grisene og få skiftet foderet rettidigt. Et højt foderoptag er essentielt for at 
give en god tilvækst og en velfungerende gris. Et højt foderoptag kræver også et højt væske 
optag. Væske er det vigtigste næringsstof af alle og derfor skal det have stor fokus. SCA Dan-
mark har designet Piglet energy + Cinergy der er et produkt designet til at opretholde en sund 
væskebalance hos den nyfravænnede gris. Det indeholder syrer og æteriske olier der hjælper 
tarmen med bedre at absorbere vand og holde skadelige bakterier i skak. 
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Overgang fra startfoder til smågrisefoder
Det er vigtigt at man vurderer grisene inden der ligges en strategi for hvornår grisene er klar til 
at komme over på en 9-15 kg blanding som traditionelt indeholder sojaskrå. Sojaskrå er ikke 
bare sojaskrå, det findes også i svingende kvaliteter for både fordøjelighed, renhed og protein 
indhold. Ikke alle grise der vejer 9 kg er klar til at komme over på 9-15 kg blanding. Tarmsy-
stemet skal være modent til at fordøje fodret, hvilket betyder at grisene skal have optaget en 
vis mængde startfoder inden den er klar til at komme videre på næste blanding. Den mængde 
start foder der er nødvendig for grisen vil variere fra besætning til besætning. Det afhænger 
både af grisens alder, vægt og af hvor stor en mængde startfoder grisen har optaget i diegiv-
ningsperioden. 
9-15 kg blandingen består typisk af uforarbejdet hvede og byg sojaskrå og en mere forædlet 
protein kilde typisk sojaprotein koncentrat samt fedt eller olie. Hvor tidligt grisene kan komme 
over på en sådan blanding afhænger i højgrad af kvaliteten af råvarerne generelt. Er der toxiner 
i råvarene bør man tilsætte toxinbinder. Overvej altid om der skal tilsættes syrer for at hjælpe 
grisen med at styre tarmfloraen og forbedre foderudnyttelsen. En bred vifte af syrer vil være at 
foretrække fordi de forskellige syrer har hver deres måde at virke på. En blandingssyre som fx 
ProHacid Advance vil være ideel. 

Fodringen af grisen i farestalden og op til 15 kg har stor betydning for hvor stærk grisen bliver, 
i forhold til de forventninger vi kan have for grisen i resten af dens levetid. Derfor er det essen-
tielt at være ekstra opmærksom på grisens udvikling i farestalden samt de første uger efter 
fravænning. 

I nedenstående skema vises tilvækst på forskellige fravænningsstørrelser. Ammegrisene og de 
mindste grise (under 6 kg) er opstartet på Porcimixerkonceptet & cafeteriafodring. Øvrige grise 
er opstartet på fravænningsblanding baseret på en SCA koncentrat.

Samlet oversigt på alle grisene: 
Tilvækst store grise er fra 7 kg ved indsættelse. I gennemsnit 598 gram/dag.
Tilvækst mellem grise er mellem 6-7 kg ved indsættelse. I gennemsnit 513 gram/dag.
Tilvækst små grise er fra 3,5 - 6 kg ved indsættelse. I gennemsnit 447 gram/dag.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte SCA Danmark på 
+45 87 610 727.
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                    tilvækst store    0 230 410 440 740 800 963

                    tilvækste normal 0 132 269 388 506 673 815 808

                    tilvækst små 0 95 209 301 381 625 710 806

Gennemsnit for grisene
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