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Våtfôring



Våtf ôring
Våtf ôr kan være en blanding av kraft fôr og 
vann, eller blanding av kraft fôr og alternati ve 
fôrmidler. Uansett   hvilken  løsning man velger 
er det mange  fordeler med våtf ôr. Våtf ôring 
kan bidra ti l høyere fôropptak, økt ti lvekst og 
bedre fôr utnytt else ved fl ere fôr ti ldelinger 
gjennom dagen. Våtf  ôring legger også ti l 
rett e for både fasefôring og restrikti v fôring 
av slaktegris på en enkel måte. 

Norgesfôr ti lbyr kra� fôr ti lpasset både vann 
og alternati ve fôrmidler. Ta  kontakt med din 
lokale fôr rådgiver så hjelper vi deg med valg 
av kra� fôr og fôringsstrategi ti l passet din 
besetning!



Våtfôring av ulike dyregrupper
Generelt bør våtfôr ha et relativt høyt energiinnhold. For tynt våtfôr kan gi  lavere fôropptak  
enn ønskelig fordi magen blir full før behovet for næringsstoff er  dekket. Energiinnholdet i  
våtfôret er avhengig av mengden tørrstoff per kg våtfôr, og  reguleres med vanninnblanding.  
Høy tørrstoffprosent kan gi  utfordringer med  pumpbarheten, og det viktig å sjekke at fôret  
når helt ut i enden av troa slik at alle grisene får mat. 

Anbefalt energiinnhold per kg våtfôr

Dyregrupper Min. FEn/kg 
våtfôr Min. TS% Kommentar

Drektige 0,20 17–19 Tynn suppe gir jevnere  fôr opptak ved flere purker 
per  ventil 

Diegivende 0,30 24 Så høyt TS som mulig uten at det gir  problemer med 
fordeling av fôret i troa 

Ungpurker 0,30 23 Så høyt TS som mulig uten at det gir  problemer med 
fordeling av fôret i troa 

Smågris 0,33 25 Så høyt TS som mulig uten at det gir  problemer 
med fordeling av fôret i troa 

Slaktegris  
(30–50 kg) 0,30 23 Så høyt TS som mulig uten at det gir  problemer 

med fordeling av fôret i troa 

Slaktegris  
(50 kg–slakt) 0,25–0,30 20

TS% = Tørrstoffprosent



Våtfôr til purker 
For optimal fôring anbefales ulike blandinger til drektige og diende purker da nærings behovet er veldig 
forskjellig i de to periodene. For drektige purker anbefales det 2 fôr inger per dag, mens for diende purker 
vil flere fôringer per dag bidra til et høyere fôropptak. 

• 2–6 fôringer anbefales, smågrisen er vant til å spise lite og ofte 
• De første 10 dagene etter  avvenning – 2 x våtfôr og 4 x tørrfôr etter appetitt
• Øk deretter antall tildelinger våtfôr samtidig som antall til delinger tørrfôr reduseres
• Fjern alltid fôr som blir  stående i troa

• 2–4 fôringer per dag  anbefales for 
høyest mulig fôropptak

• Vurder fordeling av fôr mengden 
mellom fôringene

• I varme perioder kan en større andel 
tildeles morgen og kveld 

• 2 fôringer per dag ved innsett i  
fødebinge

• Tildel gjerne noe tørt i tillegg før 
grising slik at tid fra siste fôring til 
 grising minimeres

• Min. 3 fôringer fra dag 5  etter grising 
• Fjern alltid fôr som blir  stående i troa 

Våtfôr til smågris 
En gradvis overgang til våtfôr etter avvenning anbefales for å sikre god helse og tilvekst. Smågris som har  
spist våtfôr sammen med purka kan starte med våtfôr på et tidligere tidspunkt. De første 14 dagene etter 
avvenning eter grisen ofte så lite våtfôr at restmengden i tanken blir for stor. For stor restmengde kan gi  
tap av næringsstoffer, dårlig smakelighet på fôret og redusert fôropptak. Det anbefales derfor at det  
tildeles tørrfôr i tillegg de første 14 dagene etter avvenning. 



Våtfôr til slaktegris 
Tildelingen av våtfôr tilpasses appetitt og fôropp- 
tak. En høy daglig tilvekst, lavt fôrforbruk og god 
helse krever daglig oppfølging, og ev. justering av 
fôr mengden, ved alle fôrventiler. For å maksimere 
potensialet for fôropptak bør fôrkurven ligge så 
høyt at ca. 30% av grisene skal reguleres ned i 
fôrstyrke inntil fôrkurven flater ut.

Manglende regulering av fôrstyrke  
kan medføre:
• Lavt daglig fôropptak og lav daglig tilvekst
• Høyt fôrforbruk per kg tilvekst
• Lav kjøttprosent 
• Stor vektspredning
• Fôrspill og skitne binger
• Slossing

• 4–5 fôringer per dag 
• Vurder fordelingen av fôrmengden mellom fôringene
• Tildel en større andel morgen og kveld i varme perioder 
• Ta hensyn til fôrnivået i smågrisbesetningen 
• Fôret bør spises opp i løpet av 15 min 
• Fjern alltid fôr som blir stående i troa 
• I binger hvor fôret er spist opp etter 10–15 min skal fôrmengden settes opp
• I binger hvor det fortsatt er rester etter 10–15 min bør fôrmengden settes ned

Forslag til regulering av fôrkurve
Brukes når Prosentvis regulering

Ved innsett eller dersom grisen «går i stå» 50% ned, tilbake til fôrkurven over 3–6 dager

Mye igjen i troa 15 min. etter fôring (>20%) 20% ned, tilbake til fôrkurven over 4 dager

Litt igjen i troa 15 min. etter fôring (< 20%) 10% ned, tilbake til fôrkurven over 2 dager

Det er fôr igjen i troa etter nedregulering i 2–4 dager 10% ned, tilbake til fôrkurven over 10 dager



Passende fôrstyrke. For mye – nedregulering er nødvendig.

Bruk av alternative fôrmidler
En av fordelene med våtfôring er muligheten for å bruke alternative fôrmidler (f.eks. miljø fôr, myse, brød). 
Felles for disse fôrmidler er at de ikke dekker grisenes næringsbehov fullt ut, og det er derfor nødvendig  
å tilsette det som mangler via et konsentrert kraftfôr. For å sikre god helse og produksjon anbefales ulik 
innblanding av alternative fôrmidler til ulike dyregrupper.

Anbefalt innblanding av ulike fôrmidler (%) /FEn
Alternativt fôrmiddel Smågris Drektig Die Slaktegris 

Myse 15 25 17–18 25

Grensemelk 25 17–18 25

Kjernemelk 25 17–18 25

Returmelk 25 17–18 25

Potetsuppe  
(+melkeprodukt) 15–20 10 25

Miljøfôr 50 50 82

Brød/korn 30 80 80 80

*Totalmengden melkeprodukt bør ikke overstige 1/3 av FEn i totalrasjonen.



Våtfôrhygiene
Bruk av våtfôr krever nøye oppfølging av den hygieniske fôrkvaliteten. I et våtfôrings anlegg er det mange  
punkter hvor uønskede mikroorganismer, som bakterier, mugg og gjær, lett kan trives. Lagertanker for 
alternative fôrmidler, øvre del av blandetanken og nedløpsrør for kraftfôr er utsatte plasser. Det aller  
viktigste tiltaket for å unngå dette er et rutinemessig godt reinhold. 

Syre tilsettes ofte for å senke pH og konservere blandingen. Lav pH hemmer vekst av  uønskede mikroor-
gansiner, men blir pH for lav vil fôropptaket reduseres på grunn av dårlig  smakelighet. Kalsiumet i fôret kan 
også binde seg til syra, og gi risiko for beinproblemer pga. kalsiummangel i dyret. Tilsetting av melkesyre-
bakterier er godt alternativ til syre. Norgesfôr anbefaler bruk av Bactocell, en melkesyrebakterie som 
konserverer fôret ved å senke pH og ved at melkesyre bakteriene utkonkurrerer de uønskede mikroorganis-
mene. I tillegg stimulerer Bactocell til økt fôropptak ved å gi en meget god smakelighet på fôret.

• Ukentlig spyling av blandetanken - fokus rundt lokk og nedløp fra ventil
• Sjekk at tank med alternative råvarer er ren, vask og desinfiser ved behov
• Fjern evt. fôrrester bak nedløp mot innredning (kan falle ned i troa) og i y-ventil
• Kontroller gjæring: fyll en flaske med våtfôr og sett i romtemperatur over natten.  

Bruser det når korken tas av er det tegn på gjæring
• Mål evt. pH i friskt fôr og sammenligne med pH i returfôr/flaskeprøve etter noen timer  

i romtemperatur. pH-fall på 1 enhet i friskt kontra returfôr  indikerer kraftig feilgjæring
• pH bør ligge mellom 4,2 og 4,8
• Det anbefales at man tar ut prøve for analyse min. en gang per år

Din lokale Norgesfôrrådgiver hjelper deg gjerne med sjekk av våtfôrings anlegget og uttak av 
prøver til analyse!

Hygienetiltak



Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor AS

BESTILL
DIREKTE HOS 
DIN LOKALE

MØLLE

Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift  for mer informasjon.

  VÅ R E  M E D L E M S B E D R I F T E R :

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70

Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50

Ott adalen Mølle LOM 61 21 18 20

Ringerikes Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00

Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Vestf oldmøllene ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruk VINSTRA 61 29 01 20
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Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, 
www.norgesfor.no

for degnorgesfor.no


