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Innledning 

Helsetjenesten for svin fant overraskende stor forekomst av magesår hos norske purker i en 
slakteriundersøkelse fra 2010 (Skadsem m.fl., 2011), og i samme periode fikk 
fôrprodusentene flere tilbakemeldinger om dyr med mistanke om magesår enn tidligere. I 
forbindelse med disse funnene begynte Felleskjøpet Fôrutvikling å undersøke alle mager hos 
slaktegris på forsøksgården i Rogaland. Det er gjort få systematiske undersøkelser av magesår 
hos slaktegris i Norge, men Fjetland og Jarp (1998) viste at miljøfôr og alternative råvarer 
som brød, blod og myse i våtfôring ga økt forekomst av magesår sammenliknet med vanlig 
kraftfôr. I Danmark har magesår vært en utfordring i mange år, og resultater fra en nylig 
gjennomført feltundersøkelse (Nielsen og Jørgensen, 2011) viste at 30 % av grisene fra 29 
ulike slaktegrisbesetninger hadde magesår av alvorlig grad. Man så imidlertid at variasjonen 
var stor, også mellom besetninger som bruker akkurat samme fôr. Hensikten med Felleskjøpet 
Fôrutviklings undersøkelse var å få et bilde av forekomst av magesår hos dagens norske 
slaktegris, samt å bruke slaktegris som modelldyr for å studere effekt av ulike fôringsmessige 
tiltak på magesår hos purker. 

 

Materiale og metode 

Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomfører kontinuerlige fôringsforsøk på forsøksgården til 
Felleskjøpet Rogaland og Agder, og de 485 slaktegrisene som vi har magesårregistreringer fra 
har vært del av fem ulike forsøk i perioden 2011-2012 (Tabell 1). Fra disse forsøkene har vi 
også detaljert informasjon om fôropptak, tilvekst og fôrutnytting, i tillegg til slaktedata.  

I disse forsøkene er det appetittfôring med tørt kraftfôr. Det er 7-9 gris, både kastrater og 
purker, i hver binge. Det er ulike forsøksspørsmål som er testet, men det er først og fremst 
bruk av ulike kornråvarer, ulik partikkelfordeling og ulik bruk av grovfôr som er interessant i 
forbindelse med magesårproblematikken. 

 

Tabell 1. Forsøkene 

Forsøk n  Grovfôr Partikkelfordeling Kornråvarer 

1 116  Halm 
4 ulike fôr med ulik 

partikkelfordeling i hvert forsøk.  
20 ulike totalt. 

- 
2 84  Halm vs. Høy - 
3 82  Ikke grovfôr vs. Halm - 
4 81  Ikke grovfôr vs. Høy Bygg vs. Hvete vs. Havre 
5 122  Halm - 
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For å karakterisere magesår ved slakting ble en skala med score fra 0-11 brukt, der 0 er helt 
uforandret slimhinne og 11 er blødende magesår. Ved score over 6 er det sår og innsnevringer 
i nedløpet på spiserøret og man regner med at grisen opplever ubehag.  

 

Resultater og diskusjon 

Forekomst generelt 

Vi fant lavere forekomst av magesår hos slaktegrisen ved forsøksgården enn hos norske 
purker fra 2010. Oppsummert over de 5 ulike fôringsforsøkene ble resultatet at de aller fleste 
grisene (86 %) hadde slimhinneforandringer av lettere grad rundt nedløpet av spiserøret i 
magesekken, men relativt få av slaktegrisene hadde magesår av alvorlig grad (6 %) (Figur 1a). 
Forekomsten av alvorlig magesår i denne besetningen er derfor betydelig lavere enn i det 
norske purkematerialet (26 %) (Skadsem et al., 2011) og i den danske slaktegrisundersøkelsen 
(30 %) (Nielsen og Jørgensen, 2011). I alle de fem forsøkene våre har kastratene vist seg å ha 
økt risiko for magesår, og på tvers av forsøk er denne forskjellen signifikant (Wilcoxon-
Mann-Whitney, p<0,0001). 

 

Effekt av grovfôr 

Grovfôr kan virke forebyggende mot magesår, ved at det skapes et lag som flyter på toppen av 
mageinnholdet, og slik beskytter slimhinna mot det sure mageinnholdet. Vi har ikke funnet at 
bruk halm har positiv effekt når det gjelder magesår, mens høy ser ut til å virke positivt (Figur 
1 b), selv om vi ikke finner signifikant forskjell på tvers av forsøk (Wilcoxon-Mann-Whitney, 
p=0,11). Observasjoner underveis tydet på at halmen ble brukt som rotemateriale, mens høy i 
større grad ble spist. 
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Figur 1: a) Frekvensfordeling av kastrater og purker i de ulike magesårkategoriene b) Gjennomsnittlig 

magesårscore hos gris som ikke har fått grovfôr eller som har fått halm eller høy. 
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Effekt av kornråvarer 

Forsøket bekrefter at havre har en klar forebyggende effekt mot magesår hos gris 
sammenlignet med bygg og hvete (Figur 2 a).  Havre har et høgt innhold av løselig fiber, noe 
som gir et mer viskøst mageinnhold (Johansen et al. 1996) og mindre kontakt mellom surt 
mageinnhold og spiserørsmunningen. At hvete i større grad disponerer for magesår enn bygg 
er også tidligere vist (Smith og Edwards 1996). En av grunnene til at vi tilsynelatende har hatt 
”oppblomstring” av magesår hos norske purker og slaktegris kan være at vi en periode var 
delvis forhindret fra å bruke havre som råvare. Når vi nå har god kontroll på innholdet av 
mykotoksiner i ulike havreparti og mulighet til å sortere ut mykotoksinfrie partier, er det 
større mulighet for å bruke mer havre i fôret til gris.  

 

Effekt av partikkelstørrelse 

Partikkelfordelinga i kraftfôret til gris påvirkes av ulike faktorer (råvarer, mølletype og 
prosessering). Noen studier har vist at det bare er finandelen (< 0,4 mm) som har betydning 
for forekomsten av magesår (Wolf et al. 2010 og Grosse et al, 2009). Data fra våre forsøk 
tyder på at forekomsten av magesår øker lineært med andelen partikler < 1,0 mm (a = 0,09, p 
< 0,0001) og reduseres lineært med andelen partikler > 2,0 mm (a= -0,14, p < 0,0001) (Figur 
2 b).  

I vårt tallmateriale er det vanskelig å si noe om hvilke av disse størrelsesfraksjonene som 
betyr mest, siden vi også har en sterk samvariasjon mellom disse. Fôr med stor andel finmalte 
partikler har samtidig liten andel grovmalte partikler. Men talla våre tyder på at det er mer 
hensiktsmessig å fokusere på andelen partikler < 1,0 mm enn de enda mer finmalte 
fraksjonene, 0,2 - 0,5 mm og < 0,2 mm. Vi fant ingen god sammenheng mellom disse 
fraksjonene og forekomsten av magesår. Et mer grovmalt kraftfôr ser uansett ut til å gi 
sunnere mager, og våre forsøk stemmer derfor god overens med de danske undersøkelsene 
(Nielsen og Ingvartsen, 2000). 
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Figur 2: a) Gjennomsnittlig magesårscore hos gris som har fått kraftfôr basert ulike kornråvarer b) 

Sammenhengen mellom magesår og andelen finmalte (svart) og grovmalte (grå) partikler i kraftfôret. 
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Helse eller lønnsomhet? 

Fôrutnytting er den variabelen som betyr mest for lønnsomheten i slaktegrisproduksjonen. 
Dersom vi sammenlikner gris som har fått grovmalt fôr (< 80 % av partiklene < 1,0 mm) med 
gris som har fått finmalt fôr (> 80 % av partiklene < 1,0 mm) finner vi at finmalt fôr har gitt 4 
% bedre fôrutnytting (p<0,0001). Flere studier har rapportert om dårlig fôropptak og redusert 
tilvekst hos slaktegris med magesår (Ayles et al. 1996), men i dette materiale er det antagelig 
for få dyr med alvorlig magesår til at vi greier å påvise en negativ effekt. 

Lengre levetid hos purker gjør at magesårproblematikken kan være mer aktuell i 
smågrisproduksjonen. Her er det andre suksesskriterier enn fôrutnytting som er i fokus, og det 
er derfor naturlig at purkefôret har en annen sammensetning og struktur enn slaktegrisfôret. 

 

Sammendrag 

Det er gjennomført fem fôringsforsøk for å antyde forekomsten av magesår hos norsk 
slaktegris og for å se på fôringsmessige tiltak som påvirker forekomsten av magesår. 
Fôringsmessige tiltak som ble undersøkt var bruk av ulik type grovfôr, ulike kornråvarer og 
ulik partikkelfordeling i kraftfôret. Resultatene viser mindre forekomst av magesår hos purker 
enn kastrater. Risikoen for magesår reduseres ved bruk av høy, havre og mer grovmalt 
kraftfôr. Bruk av høy eller havre påvirker ikke produksjonsresultatene, men et mer grovmalt 
kraftfôr reduserer fôrutnyttelsen noe.  
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