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Fôring av hobbygris
-Mangalitsa, hobbygris og minigris
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Mangalitsa - grisen med ull
Mangalitsagris, eller ullgris som den ofte kalles på norsk, er en gammel svinerase
opprinnelig fra Ungarn. I Norge finnes den som hobbygris og i småskala kjøttproduksjon.
De har mye intramuskulært fett i kjøttet som gjør det saftig og rikt på smak. 
Mangalitsagrisene er robuste, nøysomme griser som tåler godt å gå utendørs. 

Husk at også utegris skal ha tilgang på ly for vær og vind. Dette kan være en hytte, inngang 
inn til fjøset e.l. Liggeområdet til grisen bør være dekket med strø og halm. Dette gir god
isolasjon for grisen på kalde dager. Om sommeren må grisen ha mulighet for gjørmebad og 
ly for sterk sol. Fri tilgang på rent vann skal tilbys hele året. Grovfôr som høy eller silo skal 
gis hver dag. Gris som går ute bør få mer kraftfôr i periodene med lave temperaturer om
vinteren. I disse periodene brukes energi fra fôret til å opprettholde kroppstemperaturen. 
Gris som kun er innendørs skal ha strø og rotemateriale.

Fôring for kjøttproduksjon
En voksen Mangalitsa har vanligvis en slaktevekt på 80-120 kg. Dette tar 8-18 måneder,
avhengig av hvordan den fôres. De vokser saktere enn de moderne svinerasene, og skal 
derfor fôres måteholdent. En del av fôrrasjonen kan bestå av hjemmelagd fôr som poteter, 
grønnsaker, korn og beite. Dette bør kompletteres med et kraftfôr - gjerne sammen med 
tilskuddsfôr som Pluss Svin for å sikre tilgangen på vitaminer og mineraler.

Fôring til kjæledyr
Grovfôr som f.eks. høy eller silo skal gis hver dag. Om du har mulighet til å kjøpe
storsekk (800 kg), kan voksen Mangalitsa på vedlikeholdsfôring få drektighetsfôr. 
Ved fôring fra småsekk (25 kg) er alternativet slaktegrisfôr. Husk tilskuddsfôr her også.

Alder Anbefalt kraftfôr Anbefalt kraftfôr - økologisk
Fødsel til 10 uker FORMAT Kvikk 160 Natura Smågris*
10 uker til voksen FORMAT Vekst 110 Natura Slaktegris 

Natura Svin 100 Soyafri* 
Voksen gris på fôring 
for vedlikehold

FORMAT Drektig*
FORMAT Vekst 110

Natura Svin Drektig*
Natura Slaktegris 
Natura Svin 100 Soyafri*

*-Kun tilgjengelig i storsekk (800kg)
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Hobbygris - norsk utegris
Med hobbygris mener vi her bruk av de vanlige svinerasene i Norge, enten som kjæledyr 
eller til kjøttproduksjon i liten omfang. Dette er rasekrysninger som raskt blir store. De 
trenger således en annen fôring enn de nøysomme rasene. Samtidig må man tilpasse 
fôringen ut i fra om grisen skal være kjæledyr i flere år eller slaktes idet den når 
voksen alder. Husk ly for vær og vind til utegris, og at gris som kun er innendørs skal ha 
strø og rotemateriale.
 

Fôring for kjøttproduksjon
Hvis du har en liten gruppe griser kan du følge de ordinære fôringsrådene våre for
slaktegris. Småsekk-utvalget (25 kg) er begrenset. Velger du å kjøpe storsekker på 800 kg 
får du imidlertid de fleste kraftfôrslagene våre til gris. Kraftfôrets holdbarhet er 4 måneder, 
så hvilken volumstørrelse du velger avhenger av antall dyr du skal fôre. 

Alder Anbefalt kraftfôr Anbefalt kraftfôr - økolgisk Mengde

Fødsel til 10 uker FORMAT Kvikk 160 Natura Smågris* Fri 
tilgang

30 kg til slakt FORMAT Vekst 110 
FORMAT Vekst 105 Norsk*

Natura Slaktegris  
Natura Svin 100 Soyafri*

Fri 
tilgang

*-Kun tilgjengelig i storsekk (800kg)

Fôring til kjæledyr 
Om du har en av de vanlige svinerasene som kjæledyr, skal du fôre unge dyr restriktivt for 
å bremse veksten, og slik hindre at grisen blir for stor og tung. Fra grisen er 6 måneder 
gammel kan den fôres på et drektighetsfôr om du har mulighet til å bruke storsekk 
(800 kg). Alternativet er slaktegrisfôr som kan kjøpes i småsekk (25 kg). Kraftfôret kan gis
i kombinasjon med matrester, brød, grønnsaker og grovfôr. Husk tilskuddsfôr som
Pluss Svin hvis dette utgjør en stor del av menyen. Det sikrer vitamin- og mineraltilgangen. 

Alder Anbefalt kraftfôr Anbefalt kraftfôr - økologisk Mengde
Fødsel til 10 uker FORMAT Kvikk 160 Natura Smågris* Fri tilgang
30 kg til 60 kg FORMAT Vekst 110 Natura Slaktegris 

Natura Svin 100 Soyafri* 
1,8 kg/dag

60 kg til 120 kg FORMAT Vekst 110 Natura Slaktegris 
Natura Svin 100 Soyafri*

2,6 kg/dag

Voksen gris på 
fôring for vedlikehold

FORMAT Drektig*
FORMAT Vekst 110

Natura Svin Drektig* 2,5 kg/dag

*-Kun tilgjengelig i storsekk (800kg)
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Minigris - liten gris med stor personlighet
Minigris er ingen egen rase, men krysning av ulike raser som er avlet for å være små. 
Minigris er sosiale dyr, og du bør alltid ha minst to sammen slik at de får selskap. Siden 
minigrisen har samme adferdsbehov som en vanlig gris, må den ha mulighet til å utforske 
omgivelsene og rote i jorda. Skal du ha minigris innendørs i  boligen bør den derfor ha
tilgang på et uteområde. Dette må inneholde skjul som gir ly for vær og vind. Liggeområdet 
skal ha strø og halm. 

Du må også gi minigrisen noe den kan rote og leke med hver dag. Minigris har et stort 
behov for å tygge og lete etter mat. Vær kreativ, tilby leker hvor grisen aktiviseres og bruker 
tid på fôrsøk.  Gi også tyggepinner, la den rive opp papp og lignende aktiviteter. Det finnes 
mye informasjon om minigris på internett. Vi anbefaler at du setter deg inn i Mattilsynet sin 
«Veiledning om hold av minigris».

Variert og kontrollert kosthold
En voksen minigris veier typisk 20-50 kg. Den er altså
betydelig mindre enn en vanlig gris, men er fortsatt et stort
dyr å ha i hus. Grisen er en alteter, det vil si at den spiser
både planter og kjøtt. Den skal ikke ha prosessert
menneskemat eller godteri. Slikt kan inneholde stoffer grisen
ikke tåler. Om en minigris feilfôres eller gis for mye fôr, blir 
den fort overvektig. Dette bør unngås da det skaper stor 
belastning på ledd og skjelett. 

Riktig kraftfôrvalg
En minigris kan fôres med FORMAT Vekst 110.
Dette kraftfôret inneholder alt grisen trenger av
næringsstoffer. Ved siden av kraftfôret er fri
tilgang på grovfôr (høy eller silo) viktig. En minigris bør i tillegg få mye
grønnsaker da dette er smakfull, kalorifattig og næringsrik mat.

Om du ikke ønsker å bruke kraftfôr til den voksne minigrisen er det viktig at 
kostholdet er variert (frukt, grønnsaker, brød og grovfôr), og at du gir grisen 
vitamin- og mineraltilskudd. Felleskjøpet selger Pluss Svin som tilfører grisen 
nødvendige vitaminer og mineraler. Om grisen bor utendørs må den bruke 
energi på å holde varmen - husk derfor ly for vær og vind. Gi litt ekstra fôr ved 
lave temperaturer. Gi samtidig også ekstra med grovfôr. Felleskjøpet sine

                   butikker selger høy til gnagere, dette kan fint brukes også til minigris.

  Tips: For å avgjøre om du         
  fôrer riktig, skal du vurdere         
  holdet på  grisen. Ser du     
  ryggraden og ribbeina, er         
  den for tynn og skal ha mer   
  fôr. Grisen skal være rund og  
  fin, men heller ikke feit. Man  
  bør kunne kjenne ribbeina og  
  hoftebein på grisen med et  
  lett trykk.


