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Praktisk fôring 
av slaktegris

NYHET! 
IDEAL  

Balanse



IDEAL til slaktegris
Svinegenetikk i rask framgang betyr også 
endring i det ernæringsmessige behovet 
til dyra. Større krav stilles til fôrleverandør 
og svineprodusent når det gjelder både 
fôrsammensetning og riktig bruk av fôret 
for å opprettholde balansen mellom høy 
produksjon, god helse og dyrevelferd.

Fôring av slaktegris
Det er flere faktorer som er avgjørende for 
hvilke produksjonsresultater som oppnås 
i den enkelte besetning. Fôret utgjør den 
største kostnaden i slaktegrisproduksjonen, 
og riktig valg av fôr og fôringsstrategi 
vil ha stor innvirkning på det økonomiske 
resultatet. Målet er å fôre slaktegrisen på 
en slik måte at det oppnås god helse, høy 
tilvekst, god fôrutnyttelse og en høy kjøtt-
prosent til en lavest mulig kostnad.



Fôringsstrategier

Enhetsfôring eller fasefôring?
Grisens næringsbehov varierer med alder, og ulik fôring i de ulike fasene 
 bidrar til en mer optimal fôrtildeling. Fram til ca. 70–80 kg har grisen et 
godt  potensial for muskeltilvekst og en bedre fôrutnyttelse enn senere i 
slakte grisperioden. Et høyt proteininnhold og fôropptak i denne fasen er 
derfor gunstig for å utnytte grisens potensiale. Ved fasefôring tilpasses 
 fôret til de ulike fasene til grisen, og periodene med under- og over fôring på 
nærings stoffer reduseres. Ved  enhetsfôring benyttes samme fôret  gjennom 
hele slaktegris perioden,  uavhengig av grisens  alder og behov.  Perioder 
med  under- og overfôring vil forekomme. Enhetsfôring  passer godt for 
 besetninger hvor gris med ulik alder får samme fôr. Hvilken  strategi som er 
økonomisk lønnsom, vil variere fra  besetning til besetning.

Appetitt- eller restriktiv fôring?
Ved appetittfôring har grisen fri tilgang på fôr, mens den ved restriktiv fôring 
får en bestemt mengde fôr per dag. Appetittfôring brukes ofte i besetninger 
med tørrfôr, mens restriktiv fôring er mer vanlig i  besetninger med våtfôr. 
Mengden fôr bestemmes ut ifra grisens alder og vekt ved bruk av oppsatte 
fôrkurver. Fôrkurvene må tilpasses hver enkelt besetning for  optimalt resultat. 
I fôringsopplegg med restriktiv fôring anbefales det å fôre tilnærmet appetitt 
fram til 70–80 kg før en går over på restriktiv  fôring. Det er imidlertid viktig 
at grisen er tilstrekkelig mett også etter  denne fasen for å unngå halebiting.

Tips til vellykket fôring av slaktegris
• Velg riktig kraftfôr og fôringsstrategi.

• Tilpass fôring til appetitt og fôropptak.

• Registrer fôrforbruk og tilvekst.

• Sørg for god nok eteplass til alle.

• Tildeling av rotemateriale i tillegg til grovfôr er fint for å motvirke 
uønsket adferd.

• Husk god tilgang på friskt vann, det er viktig for et godt fôropptak.

• For best mulig tilvekst i besetninger med våtfôr anbefales tilleggs
fôring med tørrfôr til de yngste grisene, særlig hvis grisen er vant 
med tørrfôr fra smågrisprodusent.

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter, så hjelper vi deg med  

å finne riktig fôr og fôringsstrategi!



Forslag til fôrkurve

Dager etter 
innsett

Konvensjonell  
1000 g tilvekst/dag

SPF  
1150 g tilvekst/dag

Vekt FEn/dag Vekt FEn/dag

1 25 1,30 25 1,60

8 32 1,65 33 1,90

15 38 2,05 41 2,30

22 45 2,20 50 2,60

29 52 2,40 58 2,85

36 59 2,60 67 3,00

43 66 2,80 76 3,15

50 74 3,00 85 3,20

57 81 3,10 94 3,20-3,25*

64 88 3,15 103 3,20-3,30*

71 95 3,20 112 3,20-3,30*

78 101 3,20 120 3,20-3,30*

85 108 3,20 128 3,20-3,30*

92 114 3,20 135 3,20-3,30*

99 119 3,20 142 3,20-3,30*

106 125 3,20-3,30* 149 3,20-3,30*

113 130 3,20-3,30* 156 3,20-3,30*

120 136 3,20-3,30* 162 3,20-3,30*

Kjønnsdelt fremfôring
Purker og kastrater har ulikt næringsbehov. Opp til ca. 80 kg er det liten forskjell, 
men med økende vekt blir forskjellene større. Etter 80 kg har ofte kastratene et 
høyere fôropptak enn  purkene, og de er dermed også mer utsatt for redusert 
kjøttprosent. Dersom det praktisk ligger til rette for det vil det være gunstig med 
kjønnsdelt fremfôring. Det kan da benyttes en svakere fôrkurve eller et svakere fôr 
til kastratene i siste perioden før slakting. Det kan forventes en gevinst av dette i 
form av høyere kjøtt prosent og lavere fôrforbruk.

*Fôrstyrken i din besetning vurderes ut fra fôrforbruk og kjøtt%, samt om grisen virker mett. 
Bytt evt. ut en liten mengde av fôret med IDEAL Roe for sysselsetting og økt kjøttprosent



Vitaminer og mineraler
For å sikre god produksjon, helse og dyrevelferd hos dagens fôreffektive gris er det 
avgjørende at det brukes kilder til vitaminer og mineraler, hvor mest mulig av tilsatt 
mengde tas opp i tarmen. Alle våre blandinger inneholder organisk selen, som er 
den kilden til selen som har høyest opptak i tarmen, og den eneste kilden som kan 
lagres i kroppen. Underskudd av selen kan føre til muskelsykdom, brå hjertedød og 
nedsatt immunforsvar, særlig hos dyr i hurtig vekst. Selen har et nært samspill med  
vitamin E, og alle våre blandinger er tilsatt vitamin E godt over behovsnorm. 
 
Vann, grovfôr og rotemateriale 
Tilstrekkelig mengde vann av god kvalitet, og tildeling av grovfôr, er viktig for 
en god produksjon. Vann er viktig for høyt fôropptak. En slaktegris trenger 
ca. 5–10  liter vann per dag. Vannbehovet er avhengig av faktorer som temperatur, 
helse tilstand,  produksjon, fôrsammensetning og alder. Det er viktig å kontrollere 
vann kapasiteten regelmessig, og drikkeniplene bør gi min. 1,5 liter per minutt

Grovfôr er viktig for god mage- og tarmhelse, og som aktivitets- og rotemateriale. 
Grovfôret gir et flytelag øverst i magesekken og bidrar til å redusere forekomsten 
av magesår. Aktivitets- og rotemateriale er viktig for å dekke grisens naturlige be-
hov for å rote, selv når de får tilstrekkelig med kraftfôr. Rotemateriale stimulerer og 
aktiviserer grisen, og kan bidra til å redusere forekomsten av halebiting og annen 
negativ atferd.

Roeblanding mot halebiting
Griser har et naturlig behov for å undersøke miljøet de lever i, rote i underlaget eller 
tygge på gjenstander. Dersom ikke grisen får utløp for denne roteatferden kan det 
resultere i uønsket atferd, som for eksempel halebiting. For å forebygge halebiting 
er det viktig at grisen har tilstrekkelig med rotemateriale. Et godt rote materiale 
bør være spiselig, attraktivt å tygge på, kunne rotes i og være manipulerbart. 
 IDEAL Roe er et fibertilskudd som forebygger sultstress og magesår, og bidrar 
 dermed til en roligere og mer fornøyd gris. IDEAL Roe kan tillegg forebygge hale-
biting og lav kjøttprosent hos slaktegris.

Viktig å registrere
Fôret utgjør den største kostanden 
i slaktegrisproduksjon.  Registrering 
av fôr forbruk og tilvekst er derfor 
helt  avgjørende for å kunne  gjøre 
 forbedringer i produksjon og ha  kontroll 
på  økonomien. Resultater fra Ingris 
viser store forskjeller fra besetning til 
 besetning når det gjelder produksjons-
resultater. Dette indikerer et stort 
forbedrings potensial. Ved hjelp av 
registreringer i Ingris eller liknende 
registrerings program kan man få hjelp til 
å optimalisere sin egen  produksjon.



Våre fôrblandinger til slaktegris
IDEAL til slaktegris er satt sammen for å dekke behovene til dagens 
fôreffektive gris, og inneholder en høy andel lokale råvarer. Alle våre 
blandinger er tilsatt organisk selen, og vitamin E over behovsnorm. 

IDEAL Ung er et konsenteret fôr 
som anbefales som fase 2 fôr til 
smågris og startfôr til gris med 
svært høyt vekstpotensiale (f.eks. 
landsvin- og avlsbesetninger). 
Fôret inneholder syre, og er tilsatt 
nye vitamin- og mineralkilder for 
god energiomsetning, tilvekst og 
beinstyrke. 
 
IDEAL 30 er et konsentrert 
slaktegris fôr tilpasset slaktegris 
fra 30 kg, og anbefales som start-
fôr i et fasefôringsopplegg eller 
som enhetsfôr til slaktegris med 
høyt potensiale.

IDEAL 50 anbefales som fase 2 fôr 
til slaktegris eller som eneste fôr-
slag i hele slaktegrisperioden. Ved 
appetittfôring bør man vurdere et 
svakere fôr fra 70–80 kg.

IDEAL 70 anbefales som sluttfôr 
fra ca. 70-80 kg og frem til slakt. 

IDEAL 90 er et ressursfôr 
 beregnet til sluttfôring av slakte-
gris, de siste 2–3 ukene. For å øke 
metthetsfølelsen har fôret et høyt 
innhold av fiber noe som gjør at 
fôrnormen kan reduseres ned til 
3 FEn/dyr/dag.

IDEAL Balanse – NYHET! er satt 
sammen for å dekke nærings-
behovene til gris med høy tilvekst 
og lavt fôrforbruk. IDEAL Balanse 
har et høyt innhold av fordøyelig 
fiber for god mage- og tarmhelse. 
Blandingen inneholder syre, og er 
tilsatt nye kilder til vitaminer og 
mineraler som bidrar til god til-
vekst, beinstyrke og helse. IDEAL 
Balanse kan virke forebyggende 
mot haltebiting. Blandingen anbe-
fales brukt sammen med IDEAL 
Ung eller som eneste fôrslag i hele 
slaktegrisperioden.

IDEAL Roe er et fibertilskudd 
med høyt innhold av roesnitter. 
Kan brukes ved siden av alle typer 
svinefôr, både tørt og oppbløtt. 
Blandingen bidrar til god tarm-
helse og et økt opptak av vann og 
næringsstoffer. IDEAL Roe fore-
bygger sultstress og magesår, og 
kan forebygge halebiting og lav 
kjøttprosent. Blandingen er tilsatt 
magnesium som er kjent for å ha 
en beroligende effekt. 

Ta kontakt med din lokale rådgiver så hjelper vi deg med valg 
av fôr og fôringsstrategi!



1 IDEAL Ung IDEAL Balanse

2 IDEAL Ung IDEAL 30 IDEAL 50

3 IDEAL 30 IDEAL 50 IDEAL 70

4 IDEAL 30 IDEAL 50

5 IDEAL 50

6 IDEAL 30/50/Balanse

Innsett i 
slaktegrisavdelingen Ca. 45–50 kg Ca. 70–80 kg

1.  Anbefalt for besetninger med ekstra høye krav til produksjonsresultater,  
mage-/tarmhelse og metthet

2. Anbefalt for besetninger med ekstra høye krav til produksjonsresultater og som  
ønsker 3 faser

3. Anbefalt for besetninger med høye krav til produksjonsresultater og som  
ønsker 3 faser

4. Anbefalt for besetninger med ekstra høye krav til produksjonsresultater og som  
ønsker 2 faser

5. Anbefalt for besetninger med høye krav til produksjonsresultater og som  
ønsker 2 faser

6. Anbefalt for besetninger som ønsker kun ett fôr i hele slaktegrisperioden

Fôringsstrategier til slaktegris
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HER FINNER DU OSS:

Dalebakken Mølle, Opphaug

Hundseth Mølle, Namdalseid

Hurum Mølle, Klokkarstua

Mysen Kornsilo & Mølle, Mysen
 avd. Lekum, Eidsberg (Kornmottak)

Norgesfôr Orkla, Fannrem
 avd. Lundamo, Lundamo
 avd. Skjerva, Meldal

Ottadalen Mølle, Lom
 avd. Ofossen Mølle, Skjåk
 avd. Vågå, Vågå
 avd. Stryn, Stryn

Ringerikes Kornsilo, Hønefoss

Røv Mølle, Vindøla

Råde Mølle, Råde
 avd. Sandesund, Sarpborg

Vestfoldmøllene, Borgen Mølle, Andebu 
 avd. Bakke Bruk (økologisk), Revetal
 avd. Herland Mølle, Svarstad (Kornmottak)
 avd. Melsomvik Kornsilo, Melsomvik

Vinstra Bruk, Vinstra

Strand Unikorn, Moelv
 avd. Hadeland, Jaren
 avd. Sarpsborg, Sarpsborg
 avd. Oslo Havnesilo, Sjursøya
 avd. Oslo Havnesilo, Vippetangen
 avd. Odal Kornsilo, Skarnes
 avd. Storhamar Kornsilo, Hamar

Hundseth Mølle

Ottadalen Mølle

Ringerikes Kornsilo

Hurum

Mysen

Røv Mølle

Dalebakken

Vinstra Bruk

Strand Unikorn

Orkla

Norgesfor AS

Råde MølleVestfoldmøllene

Norgesfôr AS

Postadresse: Mail Boxes Etc 367, 0028 Oslo
Besøksadresse: Torggt. 10, 3 etg. 0181 Oslo

Tlf: 22 40 07 00, post@norgesfor.no  
www.norgesfor.no


