
 

 

Vallfoder till grisar   Magdalena Åkerfeldt 

Varför vallfoder till grisar? 

Positiv miljöpåverkan  

- Gräs och baljväxter i växtföljden förbättrar jordstrukturen och ökar biologisk 

mångfald. 

- Utlakning av nitrat kan minskas (i jämförelse med spannmål och majs)  

Nitrat är den kväveform som är mest lättlösligt i vatten, är det huvudsakligen 

nitratet som lakas ut och som anses ge problem med övergödning i sjöar och 

hav. 

  

- Ökad biomassa  – högre avkastning av TS torrsubstans och råprotein (Ambye-

Jensen, 2019) 

Behov av nya/alternativa proteinråvaror. 

Lokalt odlat, god proteinkvalitet, ersätta dyra importerade råvaror 

Tillgång till grovfoder  

Ekologiska regelverket, möjlighet att utföra födosöksbeteenden, sysselsättning, 

minska oönskade beteenden, öka fiberandel (tarmhälsa) 

Win-win situation 

Resurseffektiv användning av grödor som behövs, och med fördel kan odlas i 

större utsträckning. Viktigt att få avsättning för vallen. 



Möjlighet att sprida mer gödsel/hektar än vid spannmål. 

 

Hur vallfoder till grisar? 

Olika syften till olika djur! 

• Växande grisar – protein, sysselsättning, tarmhälsa 

• Suggor – energi, dämpa hunger, sysselsättning 

Färskt (bete), konserverat (ensilage) eller processat (proteinkoncentrat)? 

Bete – svårt att uppskatta foderintag. 

Ensilage högre DM intag (?). Ensilage – lagringsbar (året om), stabil råvara. 

Näringsinnehåll/näringsutnyttjande: 

• Skördetidpunkt avgörande för näringsinnehåll. 

• Högre fiberinnehåll sänker smältbarheten av den organiska substansen, 

RP, övriga näringsämnen och energi. 

• RP smältbarhet: 40-65% - högre värden vid lägre fiberfraktion. 

Färskt: 

Energi: 17-20 MJ bruttoenergi (fiberinnehållet påverkar beräknad nettoenergi) 

RP 150-220 g/kg ts 

 

Ensilage (gräs/klöver): 

Beräknad nettoenergi: 7-8 MJ NE/kg ts 

RP 150-160 g/kg ts 



Alfalfa (lucern) ensilage: 

RP 225 g/kg ts, lysin 12 g/kg ts, metionin 3,3 g/kg ts 

Pressjuice: 

Alternativ proteinråvara i blötfoder? 

RP: 189 g/kg ts 

Fiberfraktion som berikning, eller sälja till nöt, häst, biogas ?? 

 

(Innofeed) 

 



 

 

Proteinkoncentrat: 

Stort fokus och mycket forskning om grönt proteinkoncentrat – grönt biorafferanderi och extraktion 

av grönt proteinkoncentrat. (OrganoFinery, SupergrassPork, ProRefine, GreenVALLeys) 

Pressjuice → proteinkoncentrat 

Fiberfraktion kan säljas till bioenergi/biogas i kombination med grisgödsel. 

 

Avsättning för grödan! Högvärdigt proteinfoder att köpa / byta mot grön 

råvara. Dyrt, men kan konkurrera med ekologisk soja ☺ 

  



Äter grisarna då? 

Dräktiga suggor: 

Stor kapacitet att äta. Minska koncentratgivan och ersätta med ensilage / färskt 

bete. 

Upp till 50% av energibehovet kan täckas. 

Fransk studie uppskattade att bete i genomsnitt bidrog med 22% av suggornas 

behov av omsättbar energi och 33% av behovet av smältbart lysin. 

Suggorna åt i snitt 1,75 kg ts/dag och sugga, det var dock mycket stor 

individuell variation i hur mycket de åt (0,2-4,1 kg ts/dag). Suggorna visade 

också en stark preferens för att äta baljväxter. 

Växande grisar: 

Kan utnyttja näringen till viss del. 

Exempel från utfodringsstudier: 

• Rödklöverensilage: 1,6-2,4 kg utfodrad ts/gris och dag (Kracht et al 1986) 

• Gräs/klöver: 7-16% av TS (Bellof et al 1998) 

• Gräs/klöver: 18-19% av TS (Carlson et al 1999) 

• Gräs: 6-18% av TS (Bikker och Binnendijk 2012) 

• Alfalfa ensilage (hackat el extruderat): 20-50% (Wüstholz et al 2017) 

• Gräs/klöver i pelletsform: 20% på energibasis, hackat/långstrå: 

foderrester – uppskattning att ca 10-15% (energibasis) konsumerat 

• Kort/finhackat (extruderat) – minskar foderrester maximalt. Tilldelning  

motsvarande 0,39-0,5 kg ts/gris och dag och allt åts upp. 

Produktion: 

Om de äter tilldelad ranson – kan växa och ansätta kött motsvarande om de 

inte får ensilage. 

Flera studier visar lägre tillväxt, men opåverkad slaktkroppsegenskaper 

(slaktvikt och kött%) 

Hälsa: 

Förekomst av magsår(score 6) minskade när grisar åt gräsensilage 0.7% jmf 

6.1%. 

Förekomsten av svåra magsår var också lägre. 



Berikning: 

Grisar med ensilage – Sysselsatta med substratet, mer aktiva, mer 

födosöksbeteenden, färre beteenden riktade mot boxkompisar och omgivning. 

Lugnare mellan utfodring, färre riv/bitskador på kropp. 

Dämpar stark motivation att äta – minska hunger hos suggor 

 

Utmaningar 

Minska foderspill 

Tekniska lösningar att inkludera i foderanläggning 

Näringsmässig och hygienisk kvalitet 

 


