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FORMAT slaktegrisfôr fra Felleskjøpet
Norsk slaktegris er i stadig endring, det er også 
Felleskjøpets FORMAT slaktegrisfôr. Norsk 
slaktegris kjennetegnes av god helse, rask 
tilvekst og lavt fôrforbruk, noe som stiller 
strenge krav til fôret.

Felleskjøpet har nå utviklet FORMAT slaktegrisfôr 
ytterligere. Selv om norsk gris generelt gjør det 

veldig bra er det forskjeller mellom besetninger. 
Med det nyutviklede sortimentet er det rom 
for ytterligere skreddersøm for hver enkelt 
besetning slik at alle kan finne det fôret 
som passer best i sin besetning. FORMAT 
slaktegrisfôr er utviklet etter den nyeste 
forskningen på området.
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FORMAT Stjerne - for besetninger 
med lavt fôrforbruk og høg tilvekst
FORMAT Stjerne er tilpasset 
besetninger med tilvekst over 
1050 gram pr. dag og/eller et fôr-
forbruk under 2,5 FEn pr. kg tilvekst. 

FORMAT Stjerne har et høyt nivå av 
vitaminer og mineraler som sikrer 
at høytytende griser får dekket sine 
behov.

Nøye utvalgte proteinråvarer og 
proteinnivåer i samspill med riktig 
energinivå skal sørge for en god 
tilvekst. 

Navn Bruksområde Kommentar

FORMAT Stjerne 130 Fase 1 fôr
Enhetsfôr i avlsbesetninger

Anbefales brukt fram til 40 kg ved 
trefasefôring og fram til 60 kg ved 
tofasefôring

FORMAT Stjerne 120 Fase 1 fôr/Enhetsfôr/ 
Fase 2 fôr ved trefasefôring

Som fase 1 fôr fram til 80 kg levende-
vekt

FORMAT Stjerne 110 Enhetsfôr /Fase 2 fôr Kan brukes i hele slaktegrisperioden
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FORMAT Vekst - for besetninger med 
normalt fôrforbruk

Navn Bruksområde Kommentar

FORMAT Vekst 120 Fase 1 fôr/Enhetsfôr/ 
Fase 2 fôr ved trefasefôring

Anbefales brukt fram til 80 kg ved 
tofasefôring

FORMAT Vekst 110 Enhetsfôr/ Fase 2 fôr Kan brukes i hele slaktegrisperioden/ 
Fase 2 fôr fra 60 kg

FORMAT Vekst 105 Fase 2 fôr Anbefales brukt fra 80 kg levendevekt

FORMAT Vekst er tilpasset besetninger 
med tilvekst opp til 1050 gram pr. dag 
og et fôrforbruk over 2,5 FEn pr. kg 
tilvekst. 

Gris med middels til middels høy til-
vekst og som har et normalt fôrforbruk 
vil få dekket sine behov for vitaminer 
og mineraler ved bruk av FORMAT 
Vekst.
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FORMAT Flex - for besetninger som 
ønsker høyt energiinnhold

Navn Bruksområde Kommentar

FORMAT Flex 120 Fase 1 fôr/Enhetsfôr Anbefales brukt fram til 80 kg ved 
fasefôring

FORMAT Flex 110 Enhetsfôr/Fase 2 fôr hvis man fasefôrer 
i Flex-serien

Kan brukes i hele slaktegrisperioden

FORMAT Flex har høyere energi-
innhold og større variasjon i råvare-
sammensetningen enn vårt øvrige 
FORMAT-sortiment. Det gir fôret en 
gunstig fôrenhetspris, men kan gi noe 
variasjon i smakelighet. 
Næringsinnholdet er allikevel stabilt 
og følger strenge kriterier. Nivået av 
vitaminer og mineraler er likt som i 
FORMAT Vekst-sortimentet.
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FORMAT Soft - kraftfôr og vann

Navn Bruksområde Kommentar

FORMAT Soft 125 Fase 1 fôr Blandingsforhold optimeres i 
FK Optigris

FORMAT Soft 115 Enhetsfôr

FORMAT Soft 105 Fase 2 fôr

FORMAT Soft er spesialblandinger 
tilpasset for fôring med kraftfôr og 
vann. Er laget for å sikre god pump-
barhet også ved høyt tørrstoffinnhold 
i blandingen. 

FORMAT Soft er med på å sikre riktig 
pH og dermed en hygienisk god 
kvalitet på våtfôret. 
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FORMAT Komplett - til bruk sammen 
med melkeprodukter

Navn Bruksområde Kommentar

FORMAT Komplett I* Fase 1 fôr Blandingsforhold optimeres i 
FK Optigris

FORMAT Komplett II Fase 1 fôr/Enhetsfôr

FORMAT Komplett III* Fase 2 fôr

FORMAT Komplett IV* Til kjernemelk

FORMAT Komplett er tilpasset brukt 
sammen med melkeprodukter. I 
tillegg finnes det komplettblandinger 
som er tilpasset andre alternative 
råvarer som f.eks. miljøfôr eller potet. 

Ta kontakt med din lokale salgs- 
og fagkonsulent ved behov for infor-
masjon om fôr til komplettering av 
andre alternative råvarer enn melke-
produkter.

* tilbys kun i Felleskjøpet Agris område
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FORMAT Trivsel - tilskuddsfôr for 
god velferd
Fra naturens side er grisen et nysgjerrig dyr, og 
har behov for aktivisering i form av å rote i 
eller tygge på noe store deler av døgnet. En gris 
som ikke får utløp for sin naturlige atferd kan 
bli stresset i større eller mindre grad. Dette er et 
velferdsproblem som kan gi utslag i form av for 
eksempel halebiting.

FORMAT Trivsel er en stor pellets (12 mm i 
diameter) som er godt egnet til å aktivisere 
grisen ved at den må lete etter de store bitene 
i strøet. Den består av store mengder fiber, 
som vil gi grisen en metthetsfølelse. I tillegg 
inneholder den elementer som kan være med 
å redusere grisens stressnivå. 
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Tiltak som kan bidra til god dyrevelferd
• Temperatur i rommet: 
 Ligger grisene oppå hverandre er det for kaldt, 
 ligger de på rista er det for varmt 

• Stabil temperatur gjennom døgnet: 
 Store svingninger kan skape temperaturstress

• God plass: 
 Dyretettheten har stor betydning for grisens trivsel

• Ventilasjon og luftkvalitet: 
 o Ikke trekk, men god utskifting av luft
 o Ta gjerne kontakt med Felleskjøpet for service og  
    hjelp til korrekt innstilling av ventilasjonsanlegget

• Tilstrekkelig rotemateriale: 
 Materiale som kan tygges på, rotes i, manipuleres  
 og spises. For eksempel FORMAT Trivsel og grovfôr

• Riktig tilgang på fôr og vann – sjekk at:
o Mengden fôr er tilstrekkelig ved restriktiv fôring
o Hygienisk kvalitet er optimal i våtfôr
o Det ikke er for vanskelig å få ut fôr fra 
 tørrfôrautomaten  
o Drikkenippel rengjøres jevnlig og gir en vann-  
 mengde på minimum 1,5 liter per minutt

• Tilstrekkelig med strø: 
 Sikre at bingene er tørre
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E-vitamin og selen til slaktegris
Tilsetting av E-vitamin ligger godt over den 
internasjonale normen i samtlige FORMAT- 
fôrslag for å sikre best mulig produksjons-
resultater og optimal helse. FORMAT Stjerne
inneholder både organisk og uorganisk selen. 
Innimellom kan det likevel dukke opp symptomer 
i enkeltbesetninger som kan være forenlig med 
mangel på E-vitamin og/eller selen. 
Det kan se ut til at svært fôreffektiv gris med 
høg tilvekst er mest utsatt, og enkelte ganger 
har disse effekt av tilskudd med E-vitamin 
og/eller selen.

FK Slaktegriskalkulator
Har du kontroll på slaktegrisens vektutvikling 
underveis i innsettet? 
Mange slaktegrisprodusenter registrerer 
produksjonsresultatene sine i etterkant av 
innsettet og bruker disse tallene til å vurdere 
kraftfôrvalg og fôringsstrategi. Ved å følge 
grisens vektutvikling og fôropptak også under-
veis i innsettet kan du tilpasse fôrtildeling eller 
kraftfôrvalg allerede mens grisen står i fjøset. 
Dette gir deg muligheter til å optimalisere 
slaktegrisproduksjonen. Som FORMAT-kunde 
får du tilgang til Felleskjøpets Slaktegris-
kalkulator hvor du ved å registrere vekt og 
fôrforbruk på utvalgte griser hver uke, får ut en 
ukentlig oversikt over tilvekst og fôrforbruk 
pr. kg tilvekst. 
Kontakt salgs- og fagkonsulenten din for å 
finne ut hvordan dere kan samarbeide om 
dette i din besetning. 
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Appetittfôring eller restriktiv fôring?
Appetittfôring innebærer at grisen til enhver tid 
har fri tilgang på fôr og brukes ofte i besetninger 
med tørrfôring. Ved restriktiv fôring gis grisen en 
bestemt mengde fôr per dag utifra en oppsatt 
fôrkurve. Fôrkurver bør være besetningstilpasset. 
Det varierer, mellom besetninger, hvor sterk 
fôring som er optimalt for å gi maksimal tilvekst 
og et bra fôrforbruk. Miljø og helse er faktorer 
som har betydning for hvordan en fôrkurve bør 
være. Besetningens fôringsanlegg bestemmer 
som oftest hvilken fôringsstrategi som er 
aktuell i besetningen. Fôringsanlegg der man 
kan fôre etter fôrkurve gir mulighet til å fôre tett 
opp mot appetitt eller sette opp en restriktiv 
fôring. Restriktiv fôring krever bruk av grovfôr, 
FORMAT Trivsel og annet aktivitetsmateriale. 

Hva er enhetsfôring?
Enhetsfôring er en enkel fôring som passer for 
besetninger som har flere avdelinger med gris i 
ulik alder som får samme kraftfôr. Det kan også 
være riktig med enhetsfôring hvis grisene har 
stor spredning i vekt når de ankommer slakte-
grisavdelingen. Grisen har også en viss evne 
for kompensasjonsvekst. Det vil si at om grisen 
har blitt underfôret på protein eller energi i 
starten av livet, kan den kompensere for dette 
og vokse raskere i perioder senere i livet hvor 
den får mer protein eller energi enn den har 
behov for. Dette er bakgrunnen for at enhets-
fôring gir gode resultater hos mange.
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En gris regnes som slaktegris fra 25 kg og frem 
til den slaktes ved 115-130 kg levendevekt. 
Slaktegrisens næringsbehov endrer seg i løpet 
av denne perioden. Fasefôring består i å tildele 
grisen ulike kraftfôr etter hvert som nærings-
behovet endrer seg. Slaktegrisperioden kan 
deles inn i en vekstfase hvor tilvekst er høy og 
vedlikeholdsbehovet relativt lavt, og en avslut-
ningsfase hvor tilveksten minker og det avleires 
mer fett enn kjøtt. I avslutningsfasen er fôrforbruket 
høyere og potensialet for muskelvekst dårligere. 
Dagens slaktegris opprettholder vekstfasen 
lenger enn før, opptil rundt 80 kg levendevekt. 
Et godt tidspunkt for skifte av kraftfôr ved en 
tofasefôring vil derfor være rundt 80 kg levende-
vekt, hvor grisen ikke lenger utnytter et kraftfôr 
med høyt proteinnivå like bra.

Fordelen ved fasefôring er at nivået av nærings-
stoffer kan tilpasses grisens behov svært nøy-
aktig uten at kostbare næringsstoffer overfôres 
og tapes etterhvert som grisen blir større. En 
bedre tilpassing etter grisens behov kan gjøre 
fôrkostnaden billigere og utslipp av mineraler 
som fosfor og nitrogen i gjødsla lavere – bra for 
lommeboka og miljøet!

Valg av kraftfôrslag i fase 1 og fase 2 vil avhenge 
av faktorer som vekt ved innsett, genetikk og 
kjønn. Ta en diskusjon med salgs- og fagkonsu-
lenten din om hva som kan passe din besetning. 

Det finnes ikke noen fasit på om det er fase-
fôring eller enhetsfôring som er mest lønnsomt 
hos slaktegris. Dette vil være ulikt fra produsent 
til produsent, og det beste er å prøve seg fram 
i sin drift. Gode registreringer av produksjons-
resultater gjør deg i bedre stand til å vurdere 
resultatene. Når en skal vurdere resultater er 
det totaløkonomien en må se på. Den kraftfôr-
kombinasjonen som gir gode produksjons-
resultater uten for høye fôrkostnader er det som 
gir best økonomi.

Tiltak for å sikre hygienisk kvalitet 
i våtfôr
I et våtfôrsystem er det en viss fare for opp-
blomstring av mugg, gjær og uønska bakterier. 
Jevnlig høytrykkspyling av blandetank er en 
forutsetning for å sikre god hygiene på fôret. 
Det anbefales å tilsette syre i våtfôrblandingen, 
noe som gir stabil pH og skaper et miljø som 
favoriserer ønskede melkesyrebakterier. 
Sjekk av pH i ferdig blanding vil gi et bilde på 
den hygieniske kvaliteten og om den ligger der 
den skal. Det anbefales å ta våtfôrprøver en 
gang i året for analyse av hygienisk kvalitet, 
gjerne etter sommeren. 
Ved dårlig hygienisk kvalitet anbefales nedvask 
av hele anlegget. Ta kontakt med en av våre 
konsulenter for veiledning og hjelp. 

Hva er fasefôring? Enhetsfôring eller fasefôring 
- hva er riktig?
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Side 14      FORMAT Slaktegrisfôr

Kraftfôrsiloene bør kontrolleres og rengjøres 
1-2 ganger per år. Temperatursvingningene 
mellom dag og natt, sommer og høst fører til 
høyere risiko for heng og varmgang i silo. 
Vår og høst er derfor smarte tidspunkter for 
rengjøring av silo. 

Kontroller siloen for støv og kraftfôrrester. Støv 
kan legge seg på siloveggen, spesielt mot den 

kanten sola står og i toppen for de som ikke har 
utlufting. Hvis dette bygger seg opp over tid vil 
det øke risikoen for muggdannelse. Muggsopper 
er svært giftig og kan forårsake stor skade i din 
produksjon. Det er viktig at siloen er helt tørr før 
ny kraftfôrlevering slik at en ikke får heng som 
følge av fuktighet. Husk å fjerne rester du koster 
ned av siloen, dette må ikke brukes som dyrefôr!

Kontroll og rengjøring av kraftfôrsilo 
- viktig for god fôrhygiene

! Husk HMS ved rengjøring av 
kraftfôrsilo

• Bruk et speil eller kamera til å kontrollere at  
 siloen er tom før du beveger deg innenfor luka
• Det er forbundet stor risiko med å stikke hodet  
 inn nedenfra hvis det er heng i siloen
• Sikre deg godt hvis du skal klatre på utsiden 
 av siloen
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            FORMAT Slaktegrisfôr     Side 15

Kjøttprosent
Genetikken setter i stor grad grensene 
for hvor god kjøttprosent man kan opp-
nå. Tiltak som forbedrer fôrutnyttelse 
er det viktigste du som slaktegris-
produsent kan gjøre for å forbedre 
kjøttprosenten, og her er rett kraftfôr-
blanding til rett tid en forutsetning. 
Med mulighet til restriktiv fôring er det 
også mulig å gjøre grep for bedre 
fôrutnyttelse og kjøttprosent i siste 
del av slaktegrisperioden.

Forskning og utvikling av fôr – for at bonden 
skal få et fôr som gir gode resultater
Felleskjøpet har produsert svinefôr under merkenavnet 
FORMAT siden 1993. Utviklingsselskapet Felleskjøpet 
Fôrutvikling (FKF) har sammen med Felleskjøpet Agri og 
Felleskjøpet Rogaland Agder ansvar for at FORMAT-
blandingene skal bidra til de beste resultatene i din 
produksjon! 
Omfattende forsøksvirksomhet, grundig råvarevurdering 
og nært samarbeid med internasjonal ekspertise gir oss 
den kompetansen vi trenger for å gi gode råd om bruk av 
FORMAT-sortimentet.
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Kraftfôr til slaktegris

Felleskjøpet Rogaland Agder
Tlf.: 51 88 70 00
www.fkra.no

Felleskjøpet Agri
Tlf.: 72 50 50 50
www.felleskjopet.no
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