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Kompensatorisk tillväxt – vad menas med det?

• Djur med en minskad viktökning pga begränsat näringsintag, visar en
efterföljande snabb viktökning (över normal tillväxthastighet) när de 
senare får ett tillräckligt näringsintag (Osborne och Mendel, 1916)

• Den fysiologiska mognaden går långsammare för att upprätthålla 
homeostas, men sedan vid tillräckligt näringsintag ökas 
tillväxthastigheten proportionellt mot tillväxten som behövs för att nå 
mognad (Bohman,1955)
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Fig. in Menegat et al. 2020. https://doi.org/10.1093/tas/txaa014
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Kompensatorisk tillväxt – vad menas med det?

• Fullständig kompensatorisk tillväxt eller ”catch-up” tillväxt
– Högre tillväxthastighet hos grisar som nyligen begränsats, jämfört 

med icke-begränsade grisar, och som leder till liknande kroppsvikt vid 
samma ålder

• Ofullständing kompensatorisk tillväxt
– Högre tillväxthastighet hos grisar som nyligen begränsats, jämfört 

med icke-begränsade grisar, men varaktigheten av ökningen i 
tillväxthastighet är inte tillräcklig för att resultera i liknande kroppsvikt 
vid samma ålder

(Skiba, 2005; Hector och Nakagawa, 2012)



Faktorer som påverkar kompensatorisk tillväxt

• Genotyp

• Tillväxtstadium vid restriktionen

• Typ av näringsbegränsning
– Lysin (aminosyror) begränsning
– Begränsat foderintag

• Mönster för begränsning och återhämtning
– Nivå på begränsning och hur lång tid

Dessa faktorer, ensamma eller i samverkan, bestämmer förekomst och
omfattning av kompensatorisk tillväxt
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Förhållande energiintag och proteinansättning
• Energiberoende fas av tillväxten

– Energiintag huvudsakligen riktad mot proteindeposition
– Ansättning av kroppsprotein ökar linjärt med energiintaget – fram tills maximal proteindeposition

(PDmax ) har nåtts.

• Proteinberoende fas av tillväxten
– Ombytt fördelning av energiintaget – energiintag (över PDmax ) leder till ökad fettansättning

PDmax (Black et al., 1986; Quiniou et al., 1995)

Figure 1. Relationship 
between protein 
deposition (g/d) and 
ME intake (kcal/day) 
in growing gilts at 
different bodyweights

(NRC, 2012).



Genotyp och tillväxtstadium vid restriktionen

• Kompensatorisk tillväxt förekommer i första hand under det
energiberoende stadiet av tillväxten innan grisen når sitt Pdmax

(Martínez-Ramírez et al., 2008, 2009)

Kompensatorisk tillväxt mer benäget att förekomma i genotyper med 
högt Pdmax (sen mognad och hög potential för köttansättning)
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Typ av näringsbegränsning påverkar



Grisens behov av aminosyror – anpassad 
utfodring
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Effekt av foder med lågt innehåll av protein och 
aminosyror – fas- och enhetsutfodring

• Enhetsutfodring ger lika bra produktionsresultat som fasutfodring 
även vid låga nivåer av aminosyror

• Enhetsfoder med lågt proteininnehåll och inhemska proteinråvaror
– Lika bra resultat med inhemska proteinråvaror i fodret jämfört med om 

sojamjöl användes
– Sänkt proteininnehåll gav lägre kväveförluster från gödseln

• Ur ett praktiskt perspektiv kan foderhanteringen därmed också 
förenklas

• Det totala behovet av proteinfodermedel kan sänkas och mängden 
kväve i gödseln minskar

(Presto Åkerfeldt et al. 2018, 2019
Fabian et al., 2002, 2004; Millet and Aluwé, 2014)



Sammanfattning av litteraturgenomgång 2020

Kompensatorisk tillväxt förekommer främst om:

1. Lysinbegränsningen är mellan 10-30%

2. Lysinbegränsningen görs innan grisen når sitt maximal protein deposition 
(Pdmax)

3. Begränsningen varar under en kortare period (max 40-50% av total tid)

och återhämtningspersioden är längre (minst 55-60% av total tid)

4. Lysinnivån under återhämtningsperioden är nära eller över lysinbehovet

Kompensatorisk tillväxt kan förekomma i kommersiell produktion och kan
utnyttjas för att minska foderkostnader och öka fodereffektiviteten

Menegat et al., 2020. https://doi.org/10.1093/tas/txaa014
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Att tänka på

• Möjlighet att ligga lägre i aminosyror under tidig tillväxt

• Kan förenkla foderoptimering med ekologiska/lokala/alternativa råvaror

OBS
Hälsostatus och produktionsnivå

Nivå av begränsning
Balanserat foder!!



Frågor?

magdalena.akerfeldt@slu.se
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