Utfodring av svin
REKOMMENDATIONER OCH KRAV I LAGSTIFTNINGEN
Det foder som ges till svinen ska till näringssammansättningen vara lämpligt för svin och innehålla tillräckligt med energi. Svinen ska utfodras minst
en gång om dagen. Sinsuggor och gyltor ska dessutom ges tillräckligt med mättande och fiberrikt foder så att hungerkänslorna kan mättas och behovet att tugga
tillfredsställas.1

REKOMMENDATION
Utfodringen ska vara baserad på analyserade foderråvaror och en utfodringsplan. Följ dagligen upp utfodringen och kontrollera att svinen äter. Städa samtidigt undan det foder som inte har ätits ur trågen. Spillning tas bort ur trågen så snart
som möjligt.
Antal utfodringar:
 Digivande suggor ska utfodras minst 4 gånger om dagen
 Avvänjda grisar utfodras 5 gånger om dagen
 Unga gödsvin utfodras 5 gånger om dagen
 Gödsvin som närmar sig slaktåldern utfodras 3 gånger om dagen
 Dräktiga svin och svin som ska betäckas utfodras 2 gånger om dagen. Därtill ges grovfoder, hö eller halm.
Svin som hålls i grupp ska kunna äta samtidigt om inte foder ständigt står till buds eller om inte en automatisk utfodringsanordning som utfodrar ett svin åt gången används vid utfodringen.1

REKOMMENDATION
 Svinen kan äta samtidigt. I synnerhet då det gäller avvänjda grisar är det viktigt att de får äta tillsammans.

 Om fodertråget är längre än minimikraven i lagstiftningen, vet man med säkerhet att alla djur får äta utan att det blir
slagsmål.
 Vid utfodring av suggor med tråg används mellanväggar eller utfodringshäckar. Om man inte använder sådana,
reserveras minst 55 cm/sugga längs med kanten av tråget.
 Reservera tillräckligt med automater för djurantalet för att undvika slagsmål. Vid fri utfodring reserveras minst två
utfodringsplatser per 10 svin. För avvänjda svin reserveras 1 utfodringsplats per 5 svin.
 För automater som utfodrar ett svin i taget ska man räkna med att det kan stå tomt flera timmar per dygn så att man
kan vara säker på att varje djur har möjlighet att äta utan att det störs av de andra. Eftersom svin äter mera då det är
ljust, ska lamporna vara på i 16 timmar så att alla svin hinner äta medan det är ljust.
Svinets vikt (kg)
< 25
25–40
40–95
95–100
> 100
1

Utfodringstrågets längd
minst (cm/djur)
18
25
30
32
35
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Vattenförsörjning
för svin
REKOMMENDATIONER OCH KRAV I LAGSTIFTNINGEN
Svin som är äldre än två veckor ska ha ständig tillgång till färskt och rent
vatten i tillräcklig mängd. Det ska finnas tillräckligt många dricksplatser där
svinen hålls.1
Vattenlinjerna får inte stängas av och djuren ska alltid ha fri tillgång till vatten,
även om de utfodras med blött foder.

REKOMMENDATION

Vattenflöde (l/min)
Höjd på nipplarna
(cm från golvet)

1

Digivande suggor

Grisar före
avvänjning

Mellanuppfödning

Dräktiga suggor,
gyltor, galtar

Gödsvin

5–8

under 0,5

0,5–1

2–3

1,5–2

85–90

20–25

30–40

65–90

40–65
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 Det är bra att ha en vattennippel per tio svin. I varje gruppbox ska finnas minst två nipplar.
 Åt smågrisar ska vatten ges i skålar tills man ser att de använder nippeln.
 Nippel med skål är bättre för svinen. Avvänjda grisar och små grisar lär sig snabbare att använda dem. Var
noggrann med att hålla skålarna rena.
 På avvänjningsavdelningen ska nipplarna placeras på olika höjd. Nipplar med justerbar höjd kan också användas.
Gör på samma sätt om grisarna hålls i samma box under hela uppväxttiden.
 Det är lättast för svinen att dricka ur en nippel som är placerad cirka 10–15 cm ovanför svinets rygglinje. Nippeln ska
vara i en vinkel på ungefär 15 % snett neråt i förhållande till horisontalplan.
 Kontrollera regelbundet att dricksanläggningarna fungerar och att vattenflödet och vattnets kvalitet är goda.
 En vattenlinje som inte har varit i användning ska sköljas innan djuren kommer in på avdelningen.

