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Høy tilvekst med lavt fôrforbruk!      

Tall fra InGris viser en klar sammenheng mellom 

forholdet tilvekst og fôrforbruk. Besetninger med 

dårligst tilvekst har generelt et høyere fôrforbruk 

sammenliknet med besetninger med høy tilvekst. Og 

besetninger med best tilvekst har lavest fôrforbruk. 

Forholdet kan ses både hos besetninger med 

konvensjonell helsestatus og hos besetninger med SPF 

helsestatus. Det er derfor logisk å fokusere på 

tilveksten, selv om tilveksten marginalt vurderes å ha 

liten merverdi.  

En gris som henger på krok trenger ikke fôr, og på tross av konsesjonsregelverkets begrensninger vil 

det være god økonomi i å ha god tomtid. Ved god tomtid har en bedre tid til vask og desinfeksjon, og 

opptørking som gir gode forutsetninger for å praktisere regelrett puljedrift med lite smitteoverføring 

mellom hver innsett, og derfor bedre helse! Bedre helse som igjen gir bedre tilvekst og 

forutsetninger for et lavere fôrforbruk og en god marginalverdi. 
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Fôrforbruk vs tilvekst

SPF Konventionel Lineær (SPF) Lineær (Konventionel)



 

 

2 Mars 2016 
 

Ikke vær fornøyd med middelmådig tilvekst 

I motsetning til fôrforbruk som krever nøye registering av fôrlageret ved innsett og slakt, er det 

enkelt å beregne tilveksten for et innsett. 

Et optimalt miljø og klima er en grunnforutsetning for god vekst, og spesielt ventilasjonen bør være i 

orden for å unngå problemer med luftveissykdommer og forebygge ev. halebiting. I tillegg kan det 

være relevant å sjekke om grisene er påvirket av circovirus og adenomatose, som er sykdommer som 

kan påvirke grisenes tilvekst negativt, uten at en nødvendigvis trenger å se alvorlige sykdomstegn.  

Fôret bør vurderes kritisk. Har fôret optimal sammensetning i forhold til pris-tilvekst og kjøttprosent? 

Som et generelt oversett tema bør strukturen i fôret vurderes kritisk. Hvor store eller små partikler er 

det laget av? Et det for mange store partikler vil det gå på bekostning av fôrutnyttelsen, og i motsatt 

fall vil det i tilfeller, der en har fôr som inneholder en stor andel av små fôrpartikler, kunne medføre 

problemer med magesår.  

Det kan derfor være en god investering å få laget en undersøkelse av magehelsen ved slakt, og få en 

vurdering av grisenes status av magesår. En frisk mage og tarmhelse gir en frisk gris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkliste tarmhelse 

 

 



 

 

3 Mars 2016 

Vær kritisk til dine grisers tilvekst 

Hampshire har god kjøttprosent, et forhold som er avlet frem for å gi merverdi da det biologisk 

koster «som en tommelfingerregel» fire ganger så mye å avleire fett fremfor muskel. Men hvor 

kjøttfull gris vil vi ha? 

En veldig høy kjøttprosent vil medføre et høyere stoffskifte da hver enkel muskelcelle krever energi 

til vedlikehold. Her kan en tenke på kroppsbyggeren eller skogsarbeideren som har stor appetitt, selv 

på en fridag! Et forhold som på sett og vis ble avspeilet da Norsvin i fjor på sitt avlsbesetningsmøte 

viste foreløpig resultat av innkryssing av den nederlandske Talent fra Topigs Norsvin med den norske 

Duroc fra Topigs Norsvin. Da kjøttprosenten gikk opp økte fôrforbruket, og tilveksten ble redusert. 

Hampshire har i dag en kjøttprosent på 60,71 

sammenliknet med Duroc som har en 

kjøttprosent på 59,66. Kjøttprosenten  

hos Hampshire er litt lavere enn hos 

landsvin som har en kjøttprosent 

på 61,03. Svenske 

beregninger viser at nivået 

på Hampshires kjøttprosent 

nå er tett på det optimale, et 

forhold som tilsier at det er 

mindre lønnsomt å ha fullt så 

hardt trykk på kjøttprosent i avlsmålet,  

og vi kan derfor vekte andre parametere. 

 

 

Ta kontakt for en produksjonsgjennomgang med  

eventuell prøvetaking og utvidet slakteundersøkelse 
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Avlsmål Hampshire 2016 2017

 

Endrede avlsmål 

Siden i fjor sommer har vektingen av avlsmålene på Hampshire derfor blitt endret. Det er lagt enda 

mer trykk på tilvekst/dager ved 100 kg. Der det tidligere ble vektet med 24 prosent blir det nå vektet 

med 35 prosent som det fremgår av grafen under. Kjøttprosenten blir derimot vektet mindre. Der 

kjøttprosenten tidligere ble vektet med 15 prosent blir den nå vektet med 11 prosent. I tråd med 

tilveksten blir også fôrutnyttelsen vektet mer og vil sannsynligvis få et indirekte spinn-off som følge 

av bedre tilvekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampshire et farts-svin, født til vekst! 

Som skrevet i tidligere nyhetsbrev av november 2016, viste Norsvin på sitt avlsbesetningsmøte at 

Duroc var 144 dager ved 100 kg, mens krysningen Duroc/Talent var 138 dager. Status for  

Hampshireråner i 2016 var 134 dager ved 100 kg. Dette var et gjennomsnitt av alle råner i alle 

avlsbesetninger med Hampshire, og ikke som et mål på råner som er spesielt utvalgt og sendt til 

teststasjon.  
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Hampshirebesetningen i Norge toppet listen med en 

gjennomsnittsalder på råner på 123 dager ved 100 

kg. Et forhold som viser den gode helsen norske 

Hampshirebesetning har, og et kvalitetsstempel på 

avlen som gjøres i Norge. I dag er 

gjennomsnittsalderen hos Hampshireråner ved 

100 kg, 121 dager på Norsvins seminstasjon. Et 

forhold som viser at Bjørneng som avler på 

Hampshire i Norge velger ut de beste rånene til 

seminråner. En av de beste rånene hos Norsvin 

har ørenummer 7809.  

  

 


