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Konsten att välja rätt nivå 
aminosyror i slaktsvinsfoder
Det finns många åsikter om vilken 
aminosyranivå det ska vara i foder till 
slaktsvin. Svaren är minst lika många 
som frågorna. Inte så konstigt eftersom 
frågan är ganska komplicerad.

försök
Nu kan Lantmännen presentera det senas-

te i raden av försök med olika aminosyra-
nivåer i fodret till slaktsvin. Resultaten vi-
sar att både för låga och för höga nivåer kan 
påverka det ekonomiska resultatet negativt, 
fast på olika sätt. Det finns inte heller nå-
gon universallösning som passar alla besätt-
ningar. Bästa valet påverkas av avräknings-
pris, merbetalning för kött, foderpris och be-
sättningens grundförutsättningar. Diskute-
ra gärna frågan med kollegor, rådgivare el-
ler din fodersäljare.

Aminosyranivå och klassning
I Lantmännens foderstrategi finns 3 stan-

dardnivåer för aminosyror i slaktsvinsfoder, 
normal, medelhög och hög (0,57, 0,62 resp. 
0,66 Sis* lysin/MJ). I försöket som presente-
ras nedan ingår den normala och den höga 
nivån plus en mycket låg nivå. Normalnivån 
används av nästan alla våra kunder i södra 
Sverige, den höga nivåer är dominerande i 
Mellansverige. Denna tradition har funnits 
allt sedan Scan Väst och Skanek hade oli-
ka betalningssystem för köttinnehåll i slakt-
kroppen.
Det har hänt ganska mycket sedan dess. Vi 

har avsevärt förbättrat våra metoder för att 
styra protein och aminosyratillförseln, se fak-
taruta. Grisarna har blivit effektivare på att 
ansätta kött. Dessutom har grisarna gene-
rellt blivit tyngre vid både insättningen och 
slakt, faktorer som minskar behovet av ami-
nosyror mer än många tänker på.

Först försök, sedan råd
Lantmännens filosofi är att bra foder ska 

åtföljas av bra råd. Därför investerar vi år-
ligen stora resurser i våra försök på Sveri-
ges SvinCenter. Det är en mycket stor för-
del att kontinuerligt kunna följa hur föränd-
ringar i t ex avelsmaterial och produktions-
metoder påverkar hur fodret ska se ut, för 
att grisarna ska växa och klassa sig på mest 
fördelaktiga sätt.
I tider med försämrad lönsamhet kan man 

kanske känna sig tvingad att prova nya lös-
ningar. Att undersöka vad som händer med 
klassning, foderutnyttjande och klassning om 
man utfodrar med ett foder med lägre ami-
nosyranivå än man brukar använda, kan vara 
ett sådant exempel.  Men hur långt ner kan 
man gå i protein och aminosyranivå innan 
snålheten bedrar visheten och sparivern 
”börjar kosta pengar” i stället?

I ett stort försök jämfördes foder med myck-
et låg, normal och hög aminosyranivå. Gri-
sarna utfodrades enligt SLU-normen, maxgi-
van var 34 MJ/gris fr o m 60 kg levande vikt. 
Alla grisar slaktades efter 99 dagar i stallet. 
Resultaten från försöket finns i tabell 1.
Aminosyranivån i Led 1 liknar ett sugg-

foder mer än ett slaktsvinsfoder. Det kan 
tyckas vara orealistiskt att gå så lågt, men i 
försök måste man ofta ta ut svängarna lite 
extra för att få förklaring till varför resul-
taten blir som de blir inom det normala in-
tervallet. 
Normalnivån (Led 2) motsvarar färdigfo-

der från Origo 500 serien, exempelvis Ori-
go 522. Foder från Origo 700 serien har en 
aminosyranivå jämförbar med det den höga 
aminosyranivån, t ex Origo 726 (Led 3). Det 
finns ett flertal koncentrat och premixalter-
nativ för att nå dessa aminosyranivåer.

För mycket och för lite skämmer allt
Det förvånar säkert många att skillnaden 

var så liten, eller rättare sagt obefintlig mellan 
normal och hög aminosyranivå. Men resulta-
ten stämmer med ett flertal liknande försök. 
Normalt varierar effekten av att höja från 
0,57 till 0,67 Sis lysin/MJ från 0 och upp till 
+1/2 köttprocentsenhet och endast margi-
nellt på tillväxt och foderutnyttjande. 
Vi brukar också säga att aminosyranivån 

inte har någon direkt betydelse för foder-
utnyttjande och tillväxt. Det rådet gäller så 
länge vi talar om normala slaktsvinsfoder. 
Men om man sänker nivån för lågt påver-
kas även dessa viktiga produktionsparame-
trar. Exempel på detta syns tydligt för de 
grisar som utfodrades med ett foder som 
hade ”suggfodernivå”. Den ”mycket låga” 
aminosyranivån i Led 1 gav 1 %-enhet läg-
re klassning och betydligt sämre tillväxt och 
foderutnyttjande. 
I dagens betalningssystem betyder en sänk-

ning med 1 köttprocentenhet, 12 - 13 öre 
mindre per kg slaktkropp, men under 56 % 
sjunker priset snabbare. Därför blev med-
elavräkningspriset 25 öre lägre för det låga 
ledet. Tar man även hänsyn till sämre fo-
derutnyttjande och lägre tillväxt betyder 
det att fodret med 0,47 Sis lysin/MJ måste 
vara nästan 2 öre billigare per MJ (motsva-
rar drygt 20 öre/kg), för att kalkylen skulle 

ha blivit den samma som för normal-ledet 
(0, 57g Sis lysin/MJ). 
Visdomsordet att ”både för mycket och för 

lite skämmer allt” passar ganska väl på va-
let av aminosyranivå i fodret till slaktsvin. 
Alltför låg nivå slår hårt på både tillväxt fo-
derutnyttjande och klassning och det är inte 
alltid som en hög nivå ger det merutbyte 
som man önskar.

Mer på gång
Inom kort kommer resultat från försök där 

slaktsvin efter Avelspoolens galtar (SP2) fått 
foder med olika aminosyranivåer.

Kerstin Sigfridson

Produktutvecklare för Lantmännens Pigg-
forsortiment

 Led 1 Led 2 Led 3
Aminosyranivå Mycket Låg Normal Hög
Sis lysin, g/MJ* 0,47 0,57 0,67
Medelvikt vid insättning, kg 27,5 27,7 27,0
Medelvikt vid slakt, kg 111 114,7 113,1
Slaktad vikt 83,5 86,2 85,0
Daglig viktökning, g/dag 840 878 866
Energiutnyttjande, MJ/kg 34,6 33,2 33,6
Klassning 56,6 57,6 57,6
Merbetalning för kött, öre/kg -25

Kerstin Sigfridsson

Tabell 1. Resultat från aminosyraförsöket.

* Sis- modern proteinvärdering
För att våra kunder skall få bästa möjliga 

proteinkvalitet har Lantmännen sedan drygt 
5 år tagit hänsyn till råvarornas smältbarhet 
i tunntarmen. Forskningsinsatser medför att 
metoderna för att värdera hur mycket av nä-
ringen i en råvara som grisen verkligen kan 
använda, förfinas hela tiden. Därför använ-
der Lantmännen sedan hösten 2003 Stan-
dardiserad Ileal Smältbarhet förkortad SIS. 
SIS används av världens ledande foderfö-
retag för att få bästa möjliga värdering av 
protein och aminosyrainnehållet i både fo-
der och råvaror.
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