
 

 

Fodring 

 

Her i opdrættet bliver dyrene fodret med Mifuma (tidligere Ovator) og hestespark
1
 som grundfoder og 

derudover hø. Grønt er ikke på daglig basis, men et supplement jævnligt afhængig af årstid, tilbud mm.  

Grunden til grønt ikke er på daglig basis (dyrene får dog foder gulerødder året rundt hver dag) er at der skal 

en del til 50 marsvin, og når man bor i byen kan man ikke lige plukke grønt over det hele, og det er dyrt at 

skulle købe grønt til dyrene i butikkerne. Men om sommeren hvor jeg kan tage bussen ud på landet hvor 

mine forældre bor, så får de rigtig ofte grønt fra naturen. Derforuden så skralder jeg, det vil sige at jeg 

hopper i containerne ved diverse dagligvare butikker efter grønt der er smidt ud. Dyrene lever godt af det 

og rigtig meget af det som smides ud er super godt grønt til dyr, men som butikkerne ikke må sælge.  

 Der er skudt mange idéer op om at det generelt skulle være dårligt og ligefrem nedsættende for dyrenes 

livskvalitet og levetid, at fodre dem med tørfoder uanset mærke. Det skulle eftersigende være det 

"kunstige c-vitamin" i tørfoderet der skulle være den store synder og give dyrene både nyreproblemer, gigt 

og andre skader som naturligt c-vitamin fra grønt ikke skulle gøre.  

 Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater.  

 Dette gør jeg af den årsag at vi er nogle, der har valgt at tage kontakt til én af Danmarks førende dyrlæger 

indenfor marsvin og spurgt om dette har noget på sig, og fik svaret at dyrenes kroppe ikke kan kende 

forskel på syntetisk fremstillet c-vitamin og så det c-vitamin der kommer naturligt fra fødevarer, hverken 

mht. optagelse eller udskillelse.  

 Selvfølgelig gør det næppe nogen skade, at man fravælger tørfoderet til fordel for en kost udelukkende 

bestående af grøntfoder, men det må og skal understreges at en sådan kost kræver en del udregning i 

forhold til at sørge for at marsvinet er dækket ind, ikke kun i forhold til c-vitamin, men også calcium, fosfor, 

andre vitaminer mm. så med mindre man er meget kyndig i indhold i diverse grønttyper samt i hvad 

marsvin skal have af de forskellige ting, kan det blive et farligt projekt, måske på bekostning af marsvinets 

livskvalitet.  

C-vitamin indholdet er ikke alt, og det skal man have i mente når/hvis man overvejer denne 

fodringsmetode.  

                                                           
1
 Det er møllerens hestespark, som er et hestefoder med bla. Soja olie og melasse. 



 

 

Jeg mener fuldt og fast at godt hø skal være det primære i marsvinet grundfoder, og dernæst et godt 

tørfoder og meget gerne varieret grønt.  

Tørfoder:  

For at sikre at marsvinene er dækket ind mht. c-vitamin og andre vigtige ting, er det letteste at sørge for et 

godt og solidt grundfoder. Der findes alverden af forskellige foderblandinger man kan købe i brugsen, ved 

dyrehandleren og meget andet - men det kan jeg ikke anbefale. Marsvin er fra naturen stråspisere og ikke 

kornspisere. Desværre er de mange foderblandinger man kan købe overalt som regel fyldt med korn og 

andet der ikke er nødvendigt for marsvin.  

Når jeg nu så skriver at jeg ikke anbefaler blandinger med korn som foder til marsvin, vil det givetvis undre 

nogen at jeg så bruger møllerens hestespark til at blande med pille foderet fordi jeg har skinnyer. 

Hestespark indeholder korn ja, men det gør næsten alt müsli blandinger som indeholder nok fedt til 

skinnyer desværre (i hvert fald hvis de skal være til at betale). Jeg har dog erfaret at det ikke er noget 

problem da hestesparken kun er supplement i mifuma foderet til skinnyerne. Og de efterlader en del af 

selve kornet, men de valsede korn spiser de. Og min erfaring er at marsvin godt kan optage valset korn og 

drage nytte af det så længe det er i valset form.  

Jeg kan anbefale et pellet foder der indeholder c-vitamin som f.eks. Mifuma (tidligere Ovator) som mange 

opdrættere bruger. Det indeholder de vitaminer og mineraler som marsvin har brug for. Ud over det, er det 

ensartet og gør det derfor ikke muligt for marsvinene at sortere i det, som de ellers har mulighed for ved en 

foderblanding - deri har de tendens til at være gladest for det farvestrålende indhold. Mifuma (tidligere 

Ovator) foderet kan desværre ikke købes i dyrehandlere, men afhængigt af hvor man bor henne i landet, er 

det som regel muligt at finde en opdrætter hvor man kan købe lidt foder og evt. også større mængder. 

Ellers er vi efterhånden mange der selv henter foderet i Tyskland. Hvis ikke man kan skaffe mifuma kan man 

bruge det andet pille foder som hedder Cavia Korrel, det skulle være lige så godt jeg har dog ingen 

personlig erfaring med det men mange opdrættere bruger det.  

Marsvin spiser i gennemsnit ca. 30-40g. Foder pr. kilo marsvin, om dagen. Den præcise mængde afhænger 

selvfølgelig af produktet, men netop derfor bør man vælge sit foder med omhu og investere i et godt og 

solidt foder.  



 

 

 

Til venstre Mifuma tørfoder, og til højre hestespark foder 

Grønt:  

Hvis man bruger et godt fuldfoder som f.eks. Mifuma (tidligere Ovator) til sine marsvin, behøver man 

egentlig ikke fodre med grønt ved siden af, da marsvinene så ER dækket ind på alle måder (bortset fra hø), 

men som ekstra guf, er der mange forskellige ting man kan give.  

Når jeg har mulighed for det om sommeren, tager jeg hjem til mine forældre og plukker mælkebøtter, 

vejbred og græs til marsvinene. Desværre kan jeg ikke pendle frem og tilbage efter grønt hele tiden, så jeg 

må også ty til købegrønt til dem.  

 

Købegrønt kan f.eks. være: Peberfrugt, bladselleri, gulerødder, blomkål, broccoli, salat, hvidkål. (Ikke alt på 

samme tid, jeg varierer deres grønt meget, de får som regel kun én slags af gangen) Hvidkål er én af de ting 

der rækker rigtig langt, og selv den hårde midte kan man bruge - den lægger jeg bare ind i buret hos nogle 

af mine marsvin, så gnaver de i den og er beskæftiget!  



 

 

 

Jeg fodrer ikke mine dyr med grønt hver dag. De får grønt så ofte som muligt, og gerne så varieret som 

muligt. Vinteren igennem er der let adgang til fodergulerødder hos de lokale foderstoffer med mange kg. 

for få penge, så hele vinteren får mine dyr masser af gulerødder hvilket de nyder rigtig godt af.  

Du kan få flere idéer til hvilket grønt du kan give dine marsvin ved at se min artikel om grønt, den finder du 

her: http://www.von-sortfod.dk/Artikler/fodring/Grontliste.pdf 

  

http://www.von-sortfod.dk/Artikler/fodring/Grontliste.pdf


 

 

Hø:  

Marsvin bør have adgang til hø dagligt. Det har mine også.  

Jeg giver ikke nyt hø til alle dagligt da det er forskelligt hvor meget hø de spiser. Men det bliver givet så alle 

har hø dagligt. Dette er dyrene meget glade for, og det giver pænere og mere sunde dyr.  

 

Supplementer:  

Udover den daglige kost med tørfoder, hø og evt. grønt får dyrene indimellem også nogle andre former for 

supplement. Skinnyerne bl.a. får ofte suppleret med Equsana Alfa Blend.  

Det opretholder deres størrelse, giver dem masser af energi og giver dem en god masse. Alle dyrene er 

vilde med især Alfa Blend og derfor er det ofte dem alle der lige får en lille håndfuld, det er noget de alle 

kan lide. Derudover får de indimellem småting som ærteflager, tørret persille og lignende som en lille guf-

ting.  

 

 




