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Den merkbare nedgangen i fôropptaket er relatert til en fysiologisk 
respons som skjer under kjønnsmodning, Summers 1999

Nils Steinsland, leder i den norske 
avdeling av WPSA

De siste tallene fra Norturas eggkontroll viser at 
Lohmann LSL kommer ut med svært gode egg-
vekter i oppverpingen. Samtidig vet en at høge 
eggvekter på slutten av innsettet medfører ut-
fordringer i forhold til skallkvalitet. Går det an å 
styre utviklingen av eggvekta slik at en får i 
både pose og sekk - altså høg eggvekt i starten 
for så å stagnere utviklingen videre, og beholde 
en god skallkvalitet med lite klink?

1 ½ gram over normen
Eggkontrollen viser at LSL ligger 1 ½ gram over 
normen til Lohmann, det vil si at de er over 60 gram 
på 28 ukers alder, og på 62,5 gram ved 32 uker.  
Dette er gode nyheter med tanke på at andelen av 

Eggvekt - går det an å få i både pose og sekk? 

S-egg blir svært liten, samtidig som det gir flere 
kilo egg som også er gunstig for produsentøkono-
mien. Våre erfaringer fra praksis viser at det også 
går an å holde igjen på eggvekta utover i innsettet, 
dersom tiltakene blir satt inn tidlig nok.

Eggvekta kan reguleres med minst 5 gram med riktig 
management og fôring. Vår erfaring er at det er 
mye vanskeligere å øke eggvekta hvis denne henger 
etter, enn å redusere den litt hvis vekta er høg. Hoved-
årsaken til at eggvektene nå har gått såpass mye 
opp, er nok først og fremst at noen av fôrleveran-
dørene nå har et mye kraftigere startfôr (Verp Opp, 
Toppverper Pluss). Et kraftig startfôr er med på å 
sikre nok næring til hønene når de er i sin mest ut-
fordrende periode med oppverping, kraftig tilvekst, 
i tillegg til at appetitten går ned som følge av 
kjønnsmodningen og tilpassing til nytt miljø.

Første tabell viser altså at fôropptaket går ned med 
15 gram i 10 dager i forbindelse med det første egget. 
Et kraftig startfôr vil «hjelpe» høna til å likevel få i 
seg nok fôr i denne perioden. Flere andre land har 
tilpasset dette enda mer enn det vi nå gjør i Norge.   

I Danmark har de en enda 
mer konsentrert blanding i 
starten, samtidig som de da 
også har ekstra fokus på 
fôrstrukturen. Se tabell ne-
derst på siden.

Skift fôrtype i forhold til 
eggvekt
Danmark og de fleste andre 
land vi kan sammenligne oss 
med har betaling per stk. 
egg, med låg pris på S-eg-
gene, og ofte lik pris på M-L-
XL. Dermed blir fokuset å 
raskt komme over S-størrel-
sen, for deretter å holde 
igjen på størrelsen med tan-
ke på skallkvaliteten.  I Nor-
ge med betaling per kg egg 

Det er viktig å ha fokus på å sette inn tiltakene tidlig nok. Foto: Ingeborg Skrudland

Kilde: Triova 
Fase 11: Low content of linolic acid-for lower egg weight 
Add seashells as a calcium source from weeks of age 22 
Increase from 1% to 4% seashells og daily feed intake as the birds get older
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vil en ha igjen for å øke eggvekta ytterligere, men 
likevel holde noe igjen på slutten. Med de fôrblan-
dingene vi nå har kan mye av dette kontrolleres ved 
å skifte fôr i forhold til utviklingen av eggvekta:

•	 Startfôr (Verp Opp*, Topp-verper Pluss*, Verpe-
topp*) fra 19-26 uker (24 uker i miljøinnredning)

•	 Fase 1 (Verp 1*, Toppverper 1*, Verpetopp*) fra 
26 uker til 62 grams eggvekt (ca. 32 uker)

•	 Verp 1 S (FK) fra 62 gram til 64/65 gram
•	 Fase 2 (Verp 2* S, Toppverper 2*, Verpestabil*) 

fra 64/65 til 66 gram

Begynner eggvekta å nærme seg 67 gram kan det 
være aktuelt å bruke en Fase 3 blanding (Honnør/
Verp 3 S*, Pensjon*, Honnør*). Det er vår erfaring at 
å skifte fôrtype ikke har særlig utslag på verpepro-
senten slik vi var vant med for noen år siden, kan-
skje med unntak av Fase 3 - blandingene. Et ikke 
uvesentlig poeng er også at Fase 2 blandingen hos 
noen av fôrleverandørene er 15 øre billigere enn Fase 1 
blandingene. 

Andre aktuelle tiltak
Vi har gode erfaringer fra praksis med å øke rom-
temperaturen samtidig med at en skifter til Verp 2 
S (altså når eggvekta er 64-65 gram). Da kan en 
gjerne øke opp mot 25° så sant luftkvaliteten holder 
seg bra nok. Øker en til 25° vil eggvekta gå ned 
med ca. 1 gram, samtidig som fôropptaket vil gå 
ned med rundt 5 gram. 

I forhold til skallkvaliteten bør vi også minne om 
hvor viktig det er å bruke blandinger med nok kal-
sium i oppverpingen. Som kjent starter utviklingen 
av det såkalte margbeinet 10 dager før det første 
egget kommer. For lite kalsium i en periode vil aldri 
kunne repareres, og vil skade høna resten av livet.  
Tildeling av grov kalkstein har dokumentert effekt 
- begynn med 1 gram ved 27 ukers alder, øk med 
1 gram for hvert kvartal, altså opp til 4 gram på 
slutten av innsettet.

Penger å tjene
Å oppnå høg eggvekt i starten av innsettet gir gode 
muligheter for å i neste omgang styre utviklingen 
slik at en langt på vei faktisk kan få både i pose og 
sekk. Det er naturligvis umulig å komme med en vi-
tenskapelig dokumentasjon av de økonomiske ut-
slagene, men dette kan illustrere at det i en konse-
sjonsbesetning kan være store penger å tjene:

Penger å tjene

Kilde: Leeson, 2012
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* Produktnavnene på de ulike fôrblandingene er for 
henholdsvis Felleskjøpet, Fiskå Mølle og Norgesfôr. n

Følg Norsk Fjørfelag på Facebook!
Gå inn og lik oss. Følge med på hva som skjer. www.facebook.com/norskfjorfelag


