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Økologiske landmænd er innovative, og mobile staldløsninger til fjerkræ, svin og 
kvæg dukker op i landskabet. De mobile løsninger udvikler økologien. 



NYE ØKOLOGISKE
LØSNINGER 11/18

Der er interesse for mobile staldløs-
ninger inden for alle husdyrarter. På 
fjerkræområdet er produktionsformen 
forholdsvis veletableret, og flere land-
mænd producerer kyllinger og æg i mo-
bile huse. Et bud er, at der er omkring 
10.000 æglæggende høns i Danmark, 
der er opstaldet i en form for mobil 
stald. På svineområdet er produktions-
formen ny, og kommerciel svineproduk-
tion i mobilstalde er begrænset til få 
producenter. På kvægområdet ser vi nu 
de første mobile løsninger til kalve på 
græs, og enkelte praktiserer at malke i 
mobil malkestald.

HVORFOR MOBIL STALD 
For nuværende er der ikke nogen klar 
definition af, hvad en mobil stald er. I 
projektet ’Mobile staldsystemer til svin 
og fjerkræ’ er en mobil stald defineret 
som en enhed, der flyttes efter afgrø-
den. Dette resulterer i flytninger enten 
dagligt, ugentligt eller månedligt alt ef-
ter husdyrart og type af stald. 

Der er forskellige grunde til at interesse-
re sig for mobile stalde. Nogle af disse 
er: 
• At undgå investeringer i faste stald-

bygninger
• At få husdyrene med rundt i sæd- 

skiftet
• At reducere parasitproblemer med 

hyppige flytninger
• At udnytte dyrenes fourageringsad-

færd og øge optag af grovfoder
• At give slagtesvin mulighed for at 

rode
• At øge udelivet for husdyrene
• At etablere sig billigt – afhænger dog 

af konkret valg af løsning 

SVIN PÅ FARTEN
Det er pt. muligt at købe to forskellige 
typer af mobile slagtesvinestalde i Dan-
mark. Desuden har enkelte landmænd 

YDERLIGERE INFORMATION 

Film:
• Årets Økohåndværker,  

Dyrevelfærd (svin)
• Mobilt hønsehold på Stensbølgaard
• Sunde kalve på græs

Rapporter mm:
• Slagtesvin på friland,  

Aarhus Universitet
• Økologisk ægproduktion i mobilt hus, 

Økologisk Landsforening

Andet:
• Vejledning om økologisk jordbrugs- 

produktion 
• Vejledning om miljøregulering af 

husdyrhold 
• Vejledning vedrørende indretning og 

drift af udendørs sohold (Byggeblad)

PROJEKTETS MATERIALER 

Denne folder er del af en elektronisk 
driftshåndbog. Øvrige emner i drifts-
håndbogen samt film om udvalgte emner 
findes elektronisk på Økologisk Landsfor-
enings hjemmeside: okologi.dk/landbrug

Forsidefoto:  
Slagtesvin på bælter fra Purple Farm

MOBILE STALDE

MOBILE STALDE TIL KVÆG, SVIN OG FJERKRÆ

selv bygget mere eller mindre mobi-
le anlæg. De to vogne, det er muligt at 
købe, er beskrevet i det følgende. 

Purple Farm - den mobile svinestald 
Denne stald er den største og mest me-
kaniserede. Der er produceret tre stalde 
indtil videre, en stald til fravænningsgri-
se (15–40 kg) og to stalde til slagtesvin. 
Alle stalde rummer 150 svin, og de kører 
hos ejeren af Purple Farm, landmand 
Hans Henrik Thomsen. 

Staldene kører på bælter med hydrau-
lisk fremdrift via traktorens hydraulik. 
Det gør vognen skånsom med hensyn til 
trykskade og nedsætter kravet til træk-
kraft. Der er af sikkerhedsgrunde kame-
ra på vognens gavl således, at traktor-
fører kan se, hvad der sker i løbegården 
under transporten.    

Alle stalde har monteret fodersiloer med 
flexsnegl samt en palletank med drikke-
vand. En specialbygget vogn med silo 
og snegl samt vandtank kører foder og 
vand ud til staldene.

Staldene er monteret med automatisk 
styrede gardiner på begge langsider. I 
slagtesvinestaldene er der sorterings-
vægte, der letter arbejdet med udvej-
ning samt muliggør fasefodring. Des-
uden indeholder de en sygesti. 

Svin:
Lars Lambertsen,  
Økologisk  
Landsforening 

Fjerkræ:
Tina Bøje Clausen,  
ØkologiRådgivning 
Danmark



Gode råd om mobile stalde

Skadedyr
På trods af daglige eller ugentlige flytninger kan der alligevel opstå problemer 
med skadedyr som mus og rotter. Undgå spild af foder på jord og gulv og vær 
opmærksom på, om staldens konstruktion gør det muligt for mus eller rotter at 
bo i f.eks. i sandwichelementer. 

Flytning 
Sørg for, at det er let at flytte huset. Jo oftere en stald skal flyttes, jo lettere bør 
den være at flytte. 

Foder og vand 
Indret en praktisk logistik omkring transport af foder og vand. Generelt kan et 
alt for strømkrævende set up ikke anbefales, med mindre man kan eller vil være 
afhængig af kabler eller generator. Solceller kan levere noget strøm, men i et 
ujævnt flow efter vejr og solskinstimer.

Den mobile grisehytte
Hytten er udviklet af Magnus Nyman 
Lindö i samarbejde med Instituttet för 
Jordbruks- och Miljöteknik i Uppsala. 
Den forhandles herhjemme af Esben In-
gerslev, som pt selv har en i brug til 25 
slagtesvin. Den fås i to størrelser til hhv. 
25 og 50 svin. Hytten er på hjul og træk-
kes fremad med en traktor.

Esben Ingerslev oplyser, at det tager ca. 
fem minutter at flytte den mobile hytte 
med løbegård ca. 20 meter til nyt græs. 
Opfyldning af hyttens fodersilo og vand-
tank udføres på sammenlagt én time pr. 
uge. Strømforsyningen til foderanlæg 
kommer fra solpaneler, som oplader 
hyttens batterier. Fodring sker automa-
tisk via et foderanlæg og et langtrug 
langs hyttens ene væg. 

Erfaringer med mobile stalde til svin
• Få tilfælde af negativ adfærd hos 

svinene
• Når vognene flyttes dagligt, kan 

det være en udfordring at etablere 
sølehuller.

• Det anbefales, at der i sommerhalv-
året opsættes en form for over-
dækning, så svinene har skygge på 
udearealet. 

• Planlægning er vigtig, således at man 
i våde perioder ikke kører på alt for 
vandlidende arealer. 

• Ved en daglig flytning når især større 
svin at rode arealet totalt op, men 
ikke i en grad, så det har effekt på 
ukrudt som f.eks. kvik.  

• I vækstsæsonen genetablerer 
græsdækket sig typisk efter grisenes 
kortvarige besøg.

FJERKRÆ PÅ HJUL
Der findes forskellige typer af mobile 
systemer til æglæggende høns, der va-
rierer mht. pris, udstyr og arbejdstid. 
Af mobile vogne i Danmark kan nævnes 
den tyske Hühnermobil, den australske 
Chicken Caravan, Det Mobile Hønsehus 
fra Organic by Nørskov, Haugaard 500, 
ROWA og flere forskellige hjemmebyg-
gede vogne herunder campingvogne. To 
vogne, der er forskellige mht. udstyr og 
pris er beskrevet herunder. 

Campinghøns – den enkle og arbejds-
krævende løsning
Udtjente campingvogne er en billig 
løsning, da de ofte kan afhentes gratis. 
Campingvogne benyttes på Topkær-
gaard, som tager al indmad ud af vog-
nene og installerer siddepinde og fælles 
redekasser på væggene. På gulvet er der 
foder- samt hjemmelavede vandbehol-
dere med drikkenipler. Vognene males 
sorte, så de får et neutralt udseende.
Arbejdet i denne form for mobilt høn-
sehus er 100 pct. manuelt og derfor tid-
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krævende. Hønsene lukkes manuelt ud 
og ind hver morgen og aften, æggene 
samles manuelt, og fodring og fyldning 
af vandbeholder sker dagligt i hver cam-
pingvogn. Udmugning sker efter behov 
ved, at gødningen fra hver vogn skovles 
direkte over på en frontlæsser.

Flytningen af campingvognene foregår 
let, inden hønerne lukkes ud om morge-
nen. Campingvognene flyttes rundt ef-
ter behov, så der hele tiden er frisk græs 
til rådighed.

Haugaard 500 – den teknologiske og 
rationelle løsning
Inventaret i huset er bygget op med et 
etageanlæg placeret i midten. Øverst er 
der siddepinde med gødningsbånd un-
der. Dernæst følger rederne, som består 
af fællesreder med astro turf underlag. 
Rederne kan lukkes af og har en hæld-
ning, så æggene triller ned på et bånd 
under rederne. Hønerne kan drikke 
vand via drikkenipler placeret umiddel-
bart uden for redekasserne. Foderet er 
placeret på gulvet i store beholdere. En 
veranda i begge sider giver fleksibilitet 
efter skiftende vejrforhold.  

I denne type af hus foregår en del auto-
matisk. Udgangslågerne åbner og lukker 
vha. en timer. Det samme gælder lys i hu-
set. Der er dog også manuelle løsninger: 
åbning af ventilationsluger, opfyldning 
af foderbeholdere, indsamling af æg fra 
ægbånd samt udmugning. Ægbåndet 
trækkes med en skraldenøgle hen til den 
ene ende af vognen, hvor der er indrettet 
en sektion til pakning af æg. Gødnings-
båndet tømmes på samme måde.

MOBILE KALVE 
Svanholm Landbrug har bygget sine 

egne mobile kalvehytter, som bruges til 
kalve i mælkefodringsperioden i som-
merhalvåret. Kalvene går i deres tre 
første levedøgn ved koen, hvorefter de 
flyttes ud i en mobil hytte med fem til 
seks kalve i hver. Hytterne flyttes dagligt 
med en minilæsser, således at kalvene 
kommer på nyt græs hver dag. Hytten er 
opbygget på et skelet af stålrør (polytun-
nel) med sider af træplader og tag af pre-
senning spændt ud over stålrørene. 

Driftsleder Kristine Dalbach fremhæver 
følgende fordele ved mobile kalve: 
• Reduceret parasittryk
• Ingen arbejde med at strø og muge ud 
• Ingen problemer med fluer 

REGLER OG LOVGIVNING
Lovgivningen på området er uklar, og 
reglerne for de forskellige mobile løsnin-
ger varierer alt efter type af stald, hus- 
dyrart samt størrelsen på faste staldan-
læg på ejendommen i forvejen. Gå der-
for allerede i planlægningsfasen i dialog 
med kommunens miljøafdeling. Kom-
munerne er i de fleste tilfælde positive 
over for mobile staldsystemer. 
For fjerkræ gælder samme krav til areal 

mm. uanset, om det er en stald til 3.000 
høns eller et mobilt hus til 30. 

For svin gælder, at der både i økologi-
reglerne og lov om udendørs svinehold 
er forskel på krav til indvendigt areal pr. 
dyr alt efter, om det er i en stald eller hyt-
te. Det er forfatternes vurdering, at langt 
de fleste mobile løsninger til slagtesvin 
kan betegnes som hytter, hvorfor anvis-
ningerne i byggebladet: ’Vejledning ved-
rørende indretning og drift af udendørs 
sohold’ skal følges. 

Der forhandles mobile løsninger, hvor 
det er noget tvivlsomt, om alle miljø- 
og økologiregler overholdes. Husk, at 
det uanset type af husdyr eller mobil 
løsning er dig som besætningsejer, der 
er ansvarlig for at overholde gældende 
love og regler.

ØKONOMI  
Finansiering af udstyr
Da der er tale om rullende materiel, er 
det ofte teknisk muligt at lease stalde-
ne. Det kræver dog, at man finder et lea-
singselskab, der er interesseret.  Der er 
allerede enkelte mobile stalde, der er fi-
nansieret på denne måde, men man må 
formode, at ikke alle leasingselskaber 
vil være interesseret i dette, fordi det er 
et ukendt marked. 

Afsætning af specialprodukter
Der findes ikke pt. et mærke eller ligne-
de for æg eller kød, der er produceret i 
mobile stalde. Det er derfor ikke muligt 
at opnå merpris for produktet ved af-
sætning via de almindelige afsætnings-
kanaler. Derfor vil det oftest kun være 
økonomisk interessant at producere i 
mobile stalde, hvis der er tale om direk-
te afsætning.

Mobile kalvehytter på Svanholm


