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6 steder hvor management halter… 

1. Grisen er ikke ”klædt på” til fravænning 

2. Dårlig opstart (udtørring) 

3. Det rette foder og på det rette tidspunkt… 

4. For sen udtagning af grise der falder fra 

5. Ingen fokus på formalingsgrad  

6. For få æde- og drikkepladser (stigende holdstørrelser) 

 



1. 

Grisen er ikke ”klædt på” 
til fravænning… 



Grisen er ikke ”klædt på” til fravænning… 

• Træn tørstofoptagelse inden fravænning 

• Lidt, men tit – skånsom fodring! 

• 4-5 gange i døgnet (mindst!) 

• Godt startfoder med ekstra mælk, lav protein 

• En hjælpende hånd – tørfoder, mælke- og minivådfoderanlæg… 

• Pas på spild – det koster dyrt! 

 



2. 

Dårlig opstart… 



Hvis jeg kun måtte give ét råd… 

• Udtørring 

 

• Udtørring 

 

•Udtørring!!! 



Udtørring - grundregler 

• 0,5 liter olie pr. kvm 

• Høj rumtemperatur (24-26oC) 

• Ventilation:  

 Lav en ”Hold start” 
 Min-ventilation 5-10% 
 Ønsk 35oC 

• Termostat på varmekanon (sparer 20% olie) 

Mindst 27oC på betonspalter før 
indsættelse !!!  



Udtørring – pris & virkning 

Eksempel 

Stald på 160 kvm (450 grise) 

160kvm  x  0,5 liter olie  x  5kr./liter =  640 kr. 

      =  1,4 kr./gris 

 



Vi kommer ikke udenom… 
• Tjekliste før indsættelse 

 Tjek funktion og ydelse af vandventiler 
 Tjek funktion af foderautomater 
 Fjern rengøringsvand fra foderautomatens ædetrug 
 Skyl vandrør igennem med rent vand efter vanddesinfektion 
 Tøm ”blinde ender” på vandrør (til drikkeventil/-kop) 
 Tjek at fremløbstemperaturen på gulvvarmen er indstillet til 

38-40 °C 
 Tjek at rumtemperaturen er min. 24-26 °C ved 2-klima 
 Tjek klima og ventilation 

 



3.  

Det rette foder og på det 
rette tidspunkt … 

 



Det rette foder… 
Aktuel blanding (7-10 kg): 2,83 kr/FEsv 
11,0 lysin, 142 ford. råprotein, 122 FEsv, 7% EP100 

Ny blanding (7-10 kg): -0,06 kr/FEsv 
9,5 lysin, 135 ford. råprotein, 122 FEsv, 7% EP100 

Ny blanding (7-10 kg): -0,11 kr/FEsv 
9,5 lysin, 135 ford. råprotein, 122 FEsv 

Totalbesparelse: 0,55 kr/gris  



Hvad er så godt… 

• Lavere protein/aminosyreindhold 

• Proteinkilder med høj fordøjelighed  

• Spred proteinkilderne 

• Ekstra mælkepulver – høj kvalitet og UDEN træstof!!!!! 

• Tilsætningsstoffer og andre fodermidler 

• Ingen sojaskrå!!!!!! – Eller…??? 

 



Omvendt fasefodring… 

• Seges forsøg  

• Start lavt og slut højt 

• Færre behandlingsdage 

• Flere dage i stalden 

• Nyt forsøg – proteinkilder 

• 13% sojaskrå, tilsvarende i  

sojaproteinkonc. 

• Ingen forskel i diarré (- zink)  

 



Korrekt skift mellem faser… 

Ændret strategi %-fordeling af FEsv Kr/FEsv 

Babyfoder < 6 kg 1 4,5 

Fase 1, 6-9 kg  10 3,5 

Fase 2, 9-15 kg 23 2,0 

Fase 3, 15-30 kg 66 1,8 

Foderomkostning, 

kr/gris 

  92,0 

Udgangspunkt %-fordeling af FEsv Kr/FEsv 

Babyfoder < 8 kg 7 4,5 

Fase 1, 8-9 kg  4 3,5 

Fase 2, 9-15 kg 23 2,0 

Fase 3, 15-30 kg 66 1,8 

Foderomkostning, 

kr/gris 

  94,8 

Besparelse ved ændring i  
%-fordeling: 
2,8 kr/gris 
v/ 12.000 prod. grise/år: 
33.600 kr/år 



Eksempel… 
HUSK!!! Det er de 
første 14 dage, der 
bestemmer om 
grisen skal præstere 
i top! 



4. 

For sen udtagning af 
grise, der falder fra… 



Ofte set i praksis… 





5.  

For lidt fokus på 
formalingsgrad… 



Hold øje med maverne… 

Resultatet er, at vi har bevæget  
os over i den anden grøft… 
• Foderet skal være fint – ikke sofoder! 

• Kører ofte på samme mølle som søerne 
• Sammenhold grisene med formalingsgrad 

NEJ TAK!!! 



6. 

For få æde- og 
drikkepladser…  

 



Manglende ressourcer!! 



Spørgsmål….   


