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soens ernæring har betyd-
ning for søernes faringsfor-
løb, og det gav studiet et klart 
svar på. 

Det viste sig, at når farin-
gen påbegyndes indenfor tre 
timer efter en fodring, så blev 
faringen overstået på lige un-
der fire timer (Figur 1). Men 
hvis der gik længere end tre 
timer, så trak faringen ud. 

I gennemsnit brugte søerne 
hele ni timer på deres faring, 
hvis de startede med at fare 
otte timer efter sidste fodring. 

Hvis man deltager i et ma-
ratonløb, så gælder det ikke 
kun om at passere startlini-
en – man skal helt i mål for 
at have gennemført. Det sam-
me gælder en so, der farer. Det 

bliver tydeliggjort, når vi plot-
ter faringslængden imod hvor 
lang tid, der gik fra sidste fod-
ring og indtil faringen stop-
pede (Figur 2). Af figuren kan 
man se, at langt de fleste søer 
ikke bliver færdig med farin-

gen indenfor syv timer efter 
sidste fodring, og så begynder 
faringen at trække ud. Her er 
det vigtigt at holde sig for øje, 
at søer normalt IKKE indtager 
foder under faringen. 

Typisk fodrer man sen-
drægtige søer to gange dag-
ligt op til faring, og mange 
steder fodres begge måltider 
indenfor almindelig arbejds-
tid – eksempelvist kl. 7:00 og 
15:00. Det betyder, at når en 
so er ’uheldig’ at starte farin-
gen en morgen klokken 6.00, 
så har den ikke ædt foder de 
sidste 15 timer, og så har den 
udsigt til en faringslængde på 
hele 17 timer, hvis ellers linien 
i figur 1 fortsætter med at stige 
med samme takt. I dette stu-
die har vi dog ingen registre-
ringer så længe efter fodring, 
fordi vi fodrede hver ottende 
time bortset fra et studie. 

Man kan spørge sig selv 
om faringslængden er en vig-
tig egenskab, eller om den 
kun har ’akademisk interes-
se’. Svaret er klokkeklart, at 
faringslængden er ekstrem 
vigtig. Andelen af dødfødte 
grise stiger nemlig i tæt takt 
med faldende blodsukker, og 
den tiltagende faringslængde 
koster i form af flere dødfødte 
grise (Figur 3). Vi fandt såle-
des, at hvis soens faring star-
tede indenfor de første to ti-
mer efter fodring, så havde 
søerne kun 3.3 pct. dødfødte 

grise i gennemsnit. Men det 
tal steg til 9.9 pct., hvis søer-
ne startede senere end seks ti-
mer efter fodring. Det er værd 
at bemærke, at næsten alle de 
søer, der indgik i forsøget, fik 
foder hver ottende time. Ude 
i praksis ser det som sagt an-
derledes ud, fordi mange be-
sætninger kun fodrer to gange 
dagligt. De tre daglige fodrin-
ger, vi har brugt på Foulum 
de sidste 10 år i forsøgsmæs-
sig sammenhæng, er muligvis 
også forklaringen på den lave 
andel af dødfødte (6.4 pct.) på 
tværs af forsøgene, mens det 
nationale gennemsnit er på 
9.4 pct. 

Til sammenligning kan det 
nævnes, at de 25 pct. bedste 
besætninger i landet (i 2016) 
ligger på 8.6 pct. Det er også 
værd at bemærke, at vi i for-
søgene har givet faringshjælp 
undervejs, men, at vi kun gjor-
de det, når søerne ikke hav-
de født grise i ca. halvanden 
time. Så vi tror ikke, at vores 
faringshjælp har påvirket fa-
ringslængden eller andel død-
fødte nævneværdigt.   

Forsøget viser altså, at dan-
ske søer SKAL fodres mindst 
tre gange dagligt før faring 
og sandsynligvis endnu flere 
gange. Det vil nok også være 
klogt at tildele 3,0 FE dagligt, 
og ikke 2,5 FE omkring faring, 
men det er vigtigt at påpege, 
at man IKKE skal begynde at 

fodre søerne med mange flere 
foderenheder. Det reelle pro-
blem er, at stivelsen optages 
over tarmen i form af sukker, 
og det sker i de første ca. fire 
til seks timer efter fodring. 
Mere foder vil højest forlænge 
optagelsen af sukker med en 
time. Når sukkeret er brændt 
af efter fire til seks timer (eller 
flyttet væk fra blodet og ud i 
kroppens celler), så er det ikke 
længere tilgængeligt for bø-
ren, og så mangler den energi 
til at udføre ve-arbejdet.  

Samlet set ser det ud til, at 
der er et enormt potentiale for 
at reducere antallet af dødfød-
te grise og derved øge patte-
griseoverlevelsen markant. 
Ved at sikre søerne en mere 
jævn energiforsyning over 
hele døgnet op til faring er 
det vel heller ikke urealistisk 
at tro på, at livskraften hos le-
vendefødte grise forbedres og 
bidrager yderligere til højere 
overlevelse? 

Tidligere har vi vist, at fibre 
i foderet før faring kan reduce-
re andelen af dødfødte, hvilke 
er helt i tråd med resultaterne 
fra denne undersøgelse. Fibre 
giver en mere jævn forsyning 
af energi hen over døgnet, ja 
faktisk bidrager fibrene med 
energi helt op til 24 timer ef-
ter, de har indtaget foder.
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De hurtigste maratonløbere 
kan gennemføre et løb på to 
timer, mens motionister ger-
ne bruger fire til fem timer på 
at gennemføre distancen. 

De tal minder betænkeligt 
meget om søers faringslæng-
der. De hurtigste søer kan 
overstå faringen på godt et 
par timer, mens gennemsnit-
tet bruger fire til seks timer, 
og nogle søer har faringer, der 
trækker meget længere ud. 

Skal vi fortsætte sammen-
ligningen til maratonløber-
ne, så svarer det til, at søer 
med langtrukne faringer har 
ramt den berømte mur og må 
slutte løbet med at gå i mål. 
Konsekvensen er, at andelen 
af dødfødte grise tredobles.

Når en so nærmer sig fa-
ring, så bruger den energi på 
at bygge rede. Under rede-
bygningen rejser søerne sig 
og lægger sig igen, og det sker 
mange gange i de sidste 10 til 
30 timer, inden faringen star-
ter. Selve faringen koster også 
meget energi til sammentræk-
ninger i børen og til at presse 
grisene ud gennem fødselska-

nalen. Hvor meget energi det 
reelt koster, ved vi ikke, men i 
et igangværende studie fandt 
vi tidligere på året indikatio-
ner på, at søer kan udvikle et 
faretruende lavt blodsukker-
niveau under faringen. Det 
sker, hvis faringen starter lang 
tid efter fodring. Studiet tyde-
de også på, at et lavt blodsuk-
kerniveau kunne øge farings-
længden, men vi havde kun 
detaljerede data fra 10 søer og 
kunne ikke drage en endegyl-
dig konklusion på den bag-
grund. 

Registreringer fra syv 
tidligere forsøg
For at blive klogere på hvad 
fodringen betyder for farings-
forløb og antal dødfødte grise, 
har vi dykket ned i vores regi-
streringer fra syv tidligere for-

søg. Disse forsøg gennemførte 
vi egentligt for at måle søer-
nes råmælksproduktion. Der-
for har vi registreringer for 
tidspunkterne for hver eneste 
af de grise, der blev født. Un-
dervejs begyndte vi at undre 
os over hvor stor forskel, der 
var på de enkelte søers evne 
til at føde grise. Nogle søer 
virkede meget passive, alle-
rede når de første grise blev 
født, og der var lang tid imel-
lem de enkelte grise. Til gen-
gæld var der andre søer, der 
pressede grisene ud med stor 
kraft og havde ultrakorte in-
tervaller imellem de enkelte 
grise. I det samlede materia-
le indgik der 166 faringsforløb 
og 2.889 grise, hvoraf 2.704 
var levendefødte og 185 var 
dødfødte (6.4 pct.). Vi var in-
teresseret i at finde ud af, om 

Soens faring minder 
om et maratonløb
Fodring: Forskning fra AU Foulum viser, 
at det er vigtigt for soen at gennemføre 
faringen, inden den løber tør for energi

Figur 1. Soens 
faringslængde stiger når 
der går mere end 3 timer 
fra sidste måltid og indtil 
faringen påbegyndes.

Figur 2. Soens faringslængde stiger når soen løber tør for 
energi. Der sker når der går mere end 7 timer fra sidste måltid 
og indtil faringen er færdig. 

Figur 3. Antallet af dødfødte grise stiger jo længere tid der går 
fra sidste måltid og indtil faringen starter.
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