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Sammanfattning
• Resultaten visar att SLU-normen fortfarande är den utfodringsnorm

som kan rekommenderas till dagens slaktsvin.

• Grisarna kunde konsumera mer foder under i stort sett hela uppföd-
ningen än vad SLU-normen anger men det ekonomiskt utfallet för-
bättrades inte.

• En högre fodernorm (SLU-norm + 10%) medförde bättre tillväxt och
därmed snabbare omloppshastighet men detta kunde inte kompensera
den högre foderkostnaden.

• En lägre fodernorm (SLU-norm – 10%) gav färre kilo producerat kött,
vilket bidrog till ett sämre ekonomiskt utfall trots högre avräknings-
pris per kilo.
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Inledning

Det primära syftet med slaktsvinsproduktionen
är att på bästa ekonomiska sätt producera kött
av sådan kvalitet som marknaden efterfrågar.
Det ekonomiska resultatet påverkas i hög grad
av tillämpad utfodringsnorm. En hög norm har
positiv inverkan på djurens tillväxt och därmed
omsättningshastigheten i stallet. Vid alltför hög
norm försämras emellertid foderutnyttjandet
som följd av ökad fettansättning. Eftersom fod-
ret svarar för ungefär 40% av de rörliga kostna-
derna i slaktsvinsproduktionen, påverkar även
små förändringar i foderutnyttjandet det eko-
nomiska utfallet. Den i Sverige rekommende-
rade utfodringsnormen, SLU-normen, är base-
rad på grisens levande vikt. Normen innebär
hög fodertilldelning under första delen av upp-
födningen, då grisen har stor tillväxtpotential,
och relativt svag fodertilldelning under senare
delen av uppfödningen för att begränsa fett-
ansättningen. I praktiken används generellt
SLU-normen vid utfodring av slaktsvin men
med det undantaget att den tillämpas som en
tidsnorm. Det har diskuterats om SLU-normen
fortfarande är relevant att använda i och med
de förbättringar som gjorts inom avel, stall-
miljö, djurflöden och foder sedan SLU-normen
togs i bruk under mitten av 1980-talet.

Målsättningen med denna studie var att studera
hur foderintensiteten påverkar slaktsvinens
produktions- och slaktkroppsresultat och att
undersöka om SLU-normen fortfarande är den
ekonomiskt bästa utfodringsnormen.

Material och metoder

Försöket omfattade två försöksomgångar i
SLU´s försöksstation Bjertorp. Totalt ingick 800
grisar av korsningen LY*H. Smågrisarna leve-
rerades i omgång 1 från 12 besättningar och i
omgång 2 från två besättningar. Grisarna grup-
perades med hänsyn till kön, vikt, variation i
vikt samt födelsebesättning. Könsblandad upp-
födning tillämpades.

I omgång 1 jämfördes tre olika utfodrings-
intensiteter med SLU-normen (tabell 1).
Försöksuppläggningen framgår av tabell 2. Fri
tilldelning av foder, dock max 34,1 MJ per dag,

definierades som då det under dagen alltid
fanns foder kvar på botten av tråget mellan
utfodringstillfällena men att tråget skulle vara
tomt innan grisarna utfodrades på morgonen.
I omgång 2 utgjorde SLU-normen kontroll-
grupp och fodertilldelningen i de båda andra
försöksleden var 10% lägre respektive högre
än denna norm (tabell 3).

Grisarna utfodrades tre gånger dagligen med
ett konventionellt slaktsvinsfoder blandat med
vassle och vatten. Näringsinnehållet i blöt-
fodret var 4 MJ/kg och 0,64g smältbart lysin/
MJ och torrsubstanshalten var 27,5 %. I båda
försöksomgångarna justerades fodertilldel-
ningen efter grisarnas levande vikt och foder-
åtgången registrerades per box och vecka.

I omgång 1 vägdes grisarna varannan vecka
fram tills utslaktning påbörjades. Därefter väg-
des grisarna varje vecka. Utslaktning skedde
då varje enskilt djur uppnått en levande vikt av
112 kg med undantag för den sista grisen i varje
box som skickades till slakt samtidigt med den
näst sista grisen.

I omgång 2 vägdes grisarna varje vecka och
skickades till slakt vid 115 kg levande vikt. För
att begränsa utslaktningsperioden tömdes
varje box då tredje grisen från slutet uppnådde
angiven slaktvikt. Vid slakt registrerades kött-
procent och slaktad vikt i de båda försöks-
omgångarna. Partiell styckning och avspäck-
ning av skinka användes för säkrare skattning
av slaktkroppens köttinnehåll.

Den statistiska bearbetningen utfördes med
hjälp av SAS variansanalys. I modellen togs
hänsyn till utfodringsnorm, kön och smågrisle-
vererande besättning samt insättningsvikt.
Samspel mellan kön och utfodringsnorm inklu-
derades i modellen för att undersöka om
kastrater och sogrisar svarade olika på olika
utfodringsnormer. Vid beräkning av täcknings-
bidrag utgick vi från SLU:s områdeskalkyler,
justerade till aktuell prisnivå och SQM:s
avräkningspris för slaktsvin vecka 36, 1999
samt smågrisnoteringen fyra månader tidigare.
Foderpriset var under gällande period 1,56 kr/
kg för helfodret och 0,10 kr/kg för vasslen.
Täckningsbidraget avser täcka kostnader för
arbete samt ränta och avskrivning på byggna-
der.
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Resultat

Omgång 1
Tre djur dog och fyra togs bort på grund av
dålig viktsutveckling. Medelvikten vid insätt-
ning och slakt var 25,8 kg respektive 113,3 kg
(tabell 4). Vid brytpunkten för första perioden,
dag 45, var medelvikten 60,4, 63,5, 60,7 och 62,6
kg för respektive försöksled.

Under insättningsveckan förmådde grisarna
konsumera endast ca 85% av SLU-normen. Av
figur 1 framgår att grisarna i försöksled 2 och 4
med fri fodertilldelning upp till 34,1 MJ per dag
under den första perioden konsumerade 15 res-
pektive 12% mer foder än grisar utfodrade

Tabell 1. SLU-norm

Levande vikt, kg

25 30 40 50 60–

MJ/gris och dag 16,5 19,0 24,1 29,0 34,1

Tabell 2. Försöksuppläggning i omgång 1

Försöksled Utfodringsnorm

Start – dag 45 Dag 46 – slakt

1 SLU-norm SLU-norm
2 Fri tilldelning dock max 34,1 MJ SLU-norm
3 SLU-norm SLU-norm + 1 MJ/10 kg viktsökning till 37,1 MJ

4 Fri tilldelning dock max 34,1 MJ SLU-norm + 1 MJ/10 kg viktsökning till 37,1 MJ

Tabell 3. Försöksuppläggning i omgång 2

Försöksled Utfodringsnorm

1 SLU-norm
2 SLU-norm – 10%
3 SLU-norm + 10%

enligt SLU-norm. Som en följd härav upp-
nådde dessa SLU-normens maxgiva 10 dagar
tidigare än övriga djur och hade därför en hö-
gre medelvikt dag 45. Tillväxthastigheten under
den första perioden var 9 respektive 6% högre
i dessa båda försöksled jämfört med SLU-nor-
men (figur 2). Försöksled 1 och 3 konsumerade
foder enligt SLU-norm med undantag för en
kortare period kring 60 kg. Efter 65 kg var det
inget problem för grisarna att öka foderintaget
och uppnå slutfodergivan 37,1 MJ/gris och dag
vid en levande vikt av 90 kg (försöksled 3 och
4).
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Djur med fri tilldelning av foder upp till 34,1
MJ per dag under den första delen av uppföd-
ningen och därefter restriktiv fodertilldelning
enligt SLU-normen (försöksled 2) växte signi-
fikant sämre under den senare perioden än de
djur som följde SLU-normen hela uppföd-
ningen (figur 2). SLU-norm följt av en högre
fodertilldelning under senare delen av uppföd-
ningen (försöksled 3) medförde högre daglig
tillväxt än när SLU-normen tillämpades hela
uppfödningen (figur 2). Hög fodertilldelning
under hela uppfödningen (försöksled 4) gav en
tillväxt under den senare delen som var likvär-
dig med den som erhölls vid utfodring enligt

Tabell 4. Produktions- och ekonomiskt resultat i omgång 1

Försöksled

1 2 3 4

Startvikt, kg 25,8 25,8 25,8 25,8
Slutvikt, kg 113,2 113,1 113,5 113,5
Slaktad vikt, kg 85,0 85,1 84,8 85,2

Daglig tillväxthastighet, g 801ac 795a 825bc 830b

Medelfoderdagar 111a 112a 107b 107b

Spridning i foderdagar 13,5 13,6 11,9 13,3
Foderutnyttjande,

 MJ/kg tillväxt 35,5 35,9 35,4 35,8
Skattad köttprocent, % 57,8 58,0 57,6 57,4
TB per svin, kr  84 81 86 72
Antal omgångar per år 2,55 2,52 2,67 2,61
TB per årssvinplats, kr  217 205 230 189

a, b, c – olika bokstäver på samma rad anger signifikant skillnad p<0,05

SLU-normen. Ser man till hela uppfödnings-
tiden växte djur med hög fodertilldelning un-
der den senare delen av uppfödningen
(försöksled 3 och 4) bättre än de djur som
utfodrades enligt SLU-normen (tabell 4). Skill-
naden var dock endast signifikant för försöks-
led 4. I foderutnyttjande och köttprocent
kunde däremot inte någon skillnad mellan för-
söksleden påvisas. Den ekonomiska beräk-
ningen visade därför inga större skillnader i
täckningsbidrag per årssvinsplats mellan de
olika utfodringsnormerna. I detta mått ingår
även skillnader i tillväxthastighet mellan de
olika alternativen.

Figur 2. Daglig tillväxt under första och
andra uppfödningsperioden. Olika bokstä-
ver anger signifikant skillnad (p<0,05).

Figur 1. Foderkonsumtion per gris och dag i
omgång 1.
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Omgång 2
Totalt ingick 396 grisar i bearbetningen efter-
som en gris dog och tre plockades bort på
grund av dålig viktsutveckling. Vid första perio-
dens slut (dag 45) var medelvikten i hela stal-
let 62 kg och för respektive försöksled 62,6, 59,6
och 64,5 kg.

Grisarnas dagliga foderkonsumtion illustreras
i figur 3. Grisarna i försöksled 1 konsumerade
enligt SLU-normen under hela perioden för-
utom under veckan efter insättning då konsum-
tionen var 5% under avsedd norm. Grisarna i
försöksled 3 hade svårt att under första veckan
konsumera 10% över SLU-norm men kunde
under resterande veckor i första perioden äta
ca 8% över norm. Under den andra perioden

hade de inga svårigheter att konsumera den
avsedda fodermängden.

Enligt produktionsresultaten i tabell 5 och figur
4 fanns signifikanta skillnader i daglig tillväxt-
hastighet mellan utfodringsnormerna. SLU-
norm + 10% gav 47 g högre daglig tillväxt jäm-
fört med SLU-normen, vilket medförde 6 dagar
kortare uppfödningstid. Däremot försämrades
foderutnyttjandet med 2,6 MJ/kg tillväxt. Ge-
nom en sänkning av SLU-normen med 10%
sjönk den dagliga tillväxten (84 g), uppföd-
ningstiden förlängdes (11 dagar), spridningen i
tillväxthastighet inom box ökade (22 g), foder-
utnyttjandet försämrades (1,2 MJ/kg tillväxt)
däremot ökade köttprocenten (1,0 %-enheter).
Den lägre tillväxten vid utfodring enligt SLU-
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Figur 3. Daglig foderkonsumtion per gris och
dag i omgång 2

Tabell 5. Produktionsresultat i omgång 2

Utfodringsnorm

SLU-norm SLU-norm – 10% SLU-norm + 10%

Startvikt, kg 27,2 27,3 27,3
Slutvikt, kg 116,9 115,9 116,3
Slaktad vikt, kg 88,2a 87,2b 88,3a

Daglig tillväxthastighet, g 827a 743b 874c

Spridning i tillväxt, g 77a 99b 84a

Medelfoderdagar 109a 120b 103c

Foderutnyttjande, MJ/kg tillväxt 35,5a 36,7b 38,1b

Skattad Köttprocent, % 57,5a 58,5b 57,6a

a, b, c – olika bokstäver på samma rad anger signifikant skillnad p<0,05

Figur 4. Daglig tillväxt under första och an-
dra uppfödningsperioden. Olika bokstäver
anger signifikant skillnad(p< 0,05).
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norm - 10% i kombination med tillämpad
utslaktningsmetodik medförde att dessa djur
hade en lägre slaktad vikt än övriga djur.

För daglig viktökning fanns ett signifikant sam-
spel mellan kön och fodernorm. Vid framförallt
den högre normen, men även vid den lägre
ökade skillnaden i daglig tillväxt mellan könen
(82 respektive 40 g/dag) jämfört med utfodring
enligt SLU-norm (22 g).

SLU-normen gav ett signifikant bättre täck-
ningsbidrag per årssvinplats än de båda övriga
normerna (tabell 6). Anledningen härtill var att
vid den högre fodernormen kunde inte en hö-
gre foderkostnad kompenseras av en snabbare
omloppstid och vid den lägre normen sjönk
antalet omgångar per år medan foder-
kostnaden och slaktintäkten var oförändrade.

Diskussion

SLU-normen är en viktsrelaterad utfodrings-
norm som syftar till att på bästa sätt utnyttja
grisens tillväxtkapacitet. Fodertilldelningen är
anpassad efter grisens vikt och maximal foder-
giva uppnås därför vid olika tidpunkter. Nor-
men innebär för vissa djur i stort sett fri tilldel-
ning av foder upp till 60 kg levande kroppsvikt
för att sedan vara relativt svag för att begränsa
fettansättningen. Enligt Hansen (1993) påver-
kas varken foderutnyttjande eller fett-
ansättning av tillämpad utfodringsnorm hos
grisar upp till 50 kg. Under senare delen av
uppfödningen kan grisarna konsumera mer fo-
der än vad SLU-normen tillåter.

I omgång 2 då skillnaderna mellan foder-
normerna hölls konstanta under hela upp-
födningen påverkades produktions-
resultaten. SLU-normen gav bäst täck-
ningsbidrag per svinplats och år. Den högre
fodernormen gav högre tillväxt och snab-
bare omgångshastighet men detta kunde
inte kompensera den högre foderkost-
naden. Med bibehållen klassning borde
foderutnyttjandet varit bättre. Möjligen
kan ett visst foderspill ha förekommit men
ingen märkbar skillnad i boxhygien mellan
försöksleden kunde urskiljas. Med den
lägre fodernormen förbättrades klass-
ningsresultatet jämfört med SLU-normen.
Dessa djur växte emellertid långsammare
och producerade färre kilo kött under
samma tidsperiod och därför försämrades
det ekonomiska utfallet. Resultaten visar
att i besättningar med låg köttprocent finns
det inga ekonomiska fördelar att tillämpa
en lägre fodernorm än SLU-normen. Däre-
mot finns det anledning att kontrollera att
tillämpad fodernorm inte överstiger SLU-
normen.

I omgång 1 var skillnaderna i produktions-
resultat mellan utfodringsnormerna små
och även här visar de ekonomiska resulta-
ten att det inte finns någon anledning att
frångå SLU-normen. Försöket visar att
grisarna hade kapacitet att konsumera be-
tydligt mer foder än vad SLU-normen
anger. Om man i praktiken vill uppnå bäst
betalda  slaktvikt vid en förutbestämd tid-
punkt kan en högre utfodringsnorm vara
motiverad. Resultaten visar också att dju-

Tabell 6. Ekonomiskt resultat i omgång 2

Utfodringsnorm

SLU-norm SLU-norm - 10% SLU-norm + 10%

TB per svin, kr 96a 84ab 69b

Antal omgångar 2,67a 2,40b 2,89c

Foderkostnad, kr 388a 394a 423b

TB årssvinplats, kr 259a 201b 198b

a, b, c – olika bokstäver på samma rad anger signifikant skillnad p<0,05
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Försöken är bekostade av PIG, Praktiskt Inriktade Grisförsök.

ren delvis kunde kompensera en lägre tillväxt
under början av uppfödningen med en högre
under den senare om fodertilldelningen höjdes.

I praktiken har SLU-normens aktualitet ifråga-
satts. Förändringar i avelsframsteg, foder-
utveckling, djurhälsa och stallmiljö har varit
påståenden som legat till grund för detta.
Marknadens krav på produktion inom fasta
intervall och till högre slaktvikter har gjort att
danska och norska fodernormer med högre
slutfodergiva har börjat tillämpas i praktiken.
Till skillnad från SLU-normen har dessa nor-
mer en mer restriktiv utfodring i början av upp-
födningen för att sedan öka upp till ca 40 MJ/
gris och dag vid 90 kg levande vikt. Lant-
männen Foderutveckling AB har i försök jäm-
fört SLU-normen mot en ”Stark norsk norm”
och fann att båda försöksleden förbrukade to-
talt sett lika mycket foder och hade samma ge-
nomsnittliga tillväxthastighet. Den norska
normens mer restriktiva utfodring i början gav
en lägre daglig tillväxthastighet och ett sämre
foderutnyttjande under denna period jämfört
med SLU-normen. Detta kompenserades av en
högre daglig tillväxthastighet under senare de-
len av uppfödningen. Klassningen för grisar
utfodrade enligt norsk norm var däremot signi-
fikant lägre vilket gav ett sämre ekonomiskt
resultat (Sigfridson, 2000).

Sammanfattningsvis kan konstateras att SLU-
normen fortfarande är den utfodringsnorm
som kan rekommenderas till dagens slaktsvin.
Detta beror på att fodertilldelningen i denna
norm är viktsbaserad, vilket innebär att foder-
tilldelningen höjs när grisarnas genetiska kapa-
citet förbättras. Påpekas bör att utfodringsnor-
mer alltid måste ses som rekommendationer
och anpassas efter den enskilda besättningens
förutsättningar.
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