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Et nystartet projekt skal 
undersøge, om mobile 
svinestalde kan være 
løsningen til at have 
slagtesvin på marken 
uden problemer med 
kvælstofudvaskning. De 
første observationer ser 
lovende ud

Stik imod de fleste forbrugeres for-
ventning, står størstedelen af de øko-
logiske slagtesvin opstaldede med 
den eneste adgang til udelivet i form 
af en tilhørende udendørs løbegård. 
Dette bunder i en række miljømæs-
sige udfordringer ved at have slagte-
svin på marken, da slagtesvin hurtig 
roder marken op, og der derved ikke 
er noget til at holde næringsstoffer-
ne tilbage. Økologisk Landsforening, 
Aarhus Universitet, en innovativ land-
mand fra Nordjylland samt en række 
andre samarbejdspartnere vil for-
søge at få slagtesvinene tilbage på 

marken, uden den store miljøbelast-
ning, ved at have slagtesvinene i mo-
bile stalde.

- Grise på friland, der går det sam-
me sted i et halvt til et helt år ad gan-
gen, vil afsætte rigtig meget gødning 
det samme sted, og da der ikke er 
noget til at holde næringsstofferne 

tilbage, giver det en stor miljøbelast-
ning. Til at løse denne udfordring er 
de mobile systemer geniale, da hu-
set kan flyttes, når marken har fået 
den gødskning, der nogenlunde pas-
ser, fortæller Ib Sillebak Kristensen 
fra Aarhus Universitet. Han skal de 
næste år undersøge, hvordan den 

mobile svinestald påvirker plante-
vækst og næringsstofudvaskning 
hos den økologiske landmand Hans 
Henrik Thomsen ved Hallundbjerg i 
Nordjylland.

Hurtig genvækst
Den mobile stald, som Hans Henrik 
Thomsen selv har udviklet, står på 
bælter, der køres rundt ved hjælp af 
hydraulikpumper. Stalden flyttes to 
gange dagligt, og svinene kommer 
ikke tilbage til det samme areal før 
efter et par år.

- Fordi den mobile stald flyttes 
tit, reduceres gødningsbelastningen 
meget. I og med at grisene kun har 
gået på marken en halv dag, efter-
lades ’kun’ omkring 80-250 kg N/
ha. Samtidig er jeg overrasket over 
at se, hvor hurtigt græsset gror igen, 
selvom grisene når at rode plante-
dækket fuldstændig op på den korte 
tid, de er der. Men selvom græsset 
ser fuldstændig dødt ud, efter gri-
sene har været der, så er der faktisk 
levende planter, som ligger rodet ind 
i jorden, og i løbet af en måned bliver 
marken igen dækket med fint kløver-
græs, der kan optage næringsstoffer 
fra jorden, fortæller Ib Sillebak Kri-
stensen om de første observationer, 
han har gjort sig på marken. 

Større udnyttelse af marken
Hans Henrik Thomsen har en aftale 
med en mælkeproducent, som af-
græsser kløvergræsmarken efter gri-
sene har været der.

- Den hurtige genvækst gør, at 
marken kan bruges til græsning se-
nere på sæsonen. Græs er meget 
effektivt til at optage kvælstof, og 
hvis der er meget kvælstof i jorden, 
vil græsset gro kraftigt og få et højt 
proteinindhold. Ved at have en aftale 
med en mælkeproducent, får Hans 

Henrik fjernet en masse kvælstof, 
når der afgræsses, og der vil derfor 
ikke være en punktbelastning, som i 
et stationært system, hvor jorden på 
grund af grisenes rodeadfærd risike-
rer at ligge sort. Det er genialt ved 
det her system, forklarer Ib Sillebak 
Kristensen.

Grov og -kraftfoder på marken
Ved at have grisene til at gå på mar-
ken, er der også en mulighed for, at 
grisene kan få noget af deres foder-
behov dækket.

- Det, at grisene går ude og bliver 
tildelt fint græs hver dag, er egentlig 
et godt fundament for at have en 
god foderoptagelse af grovfoder. Hos 
Hans Henrik har de ad libitum foder-
bokse, så derfor kan de ikke fodres 
restriktivt. Men hvis man lavede et 
system, hvor man kan lave restriktiv 
fodring, så kunne man tvinge dem til 
at æde noget mere grovfoder. I ste-
det for at sige at de skulle have tre 
kg foder pr. dag, så give dem to kg fo-
der pr. dag. På den måde er de mere 
sultne og går dermed ud og æder 
mere grovfoder i marken, forklarer 
Anne Grete Kongsted og fortsætter:

- Vi har kigget i de gamle foder-
middeltabeller og fundet, at rodfrug-
ter har en meget høj værdi til grise-
foder. I år har vi sået otte forskellige 
slags rodfrugter med en meters ræk-
keafstand med græs imellem på 
Hans Henriks mark, som grisene 
skal henover i efteråret. På denne 
måde forestiller vi os, at de kan æde 
både rodfrugter og græs, så de får en 
mere afbalanceret foderration. Det 
kan samtidig spare landmanden for 
foderomkostninger. Afhængig af hvor 
meget rodfrugt vi vil have grisene til 
at spise, kan vi lave striberne brede-
re eller smallere. Hvis de spiser det 
hurtigt, kan vi køre hurtigere frem, 
så de får noget mere grovfoder. Det 
gør det til et meget fleksibelt system.

MARK & STALD

Noteringen
u

Svin

Basisnotering (74,0-95,9) uge 27: 
11,60 kr.

Friland A/S giver i uge 27 
følgende tillæg til konventionel 
notering: Øko-tillæg (alle grise): 
14,05 kr./kg. Kvalitetstillæg 
(godkendte grise): 4,00 kr./kg. 
Samlet afregning 29,65 kr. Søer 
Danish Crown notering 8,00 kr./
kg.  Øko-tillæg 10,90 kr./kg. 
Samlet afregning 18,90 kr.

u
Smågrise

Vejledende notering fra Viden-
center for Svineproduktion for 
økologiske smågrise for uge 
27: Beregnet smågrisenotering: 
30 kg: 1.062,29 kr. (+0,36). 
Kg-regulering: 12-25 kg: 16,95 
kr. 25-30 kg: 16,50 kr. 30-40 
kg: 15,86 kr. Noteringen tager 
udgangspunkt i basisnoteringen 
fra Friland A/S og er inklusive 
efterbetaling.

u
Kvæg

Friland A/S giver følgende mer-
priser for økologisk kvæg leveret 
i uge 27: Kalve u/12 mdr.: 5,00 
kr./kg. Kvier og stude: Variabelt 
tillæg 11,50 kr./kg, kontrakttil-
læg 4,00 kr./kg.
Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og 
stude form > 3,5: 7,75 kr./kg.
Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og 
stude form < 3,5: 8,50 kr./kg. 
Køer og tyre > 24 mdr: 8,50 kr./
kg. DB køer, kontrakttillæg: 1,00 
kr. Ungtyre 12-24 mdr., variabelt 
tillæg: 5,50 kr./kg., kontrakttil-
læg: 3,00 kr./kg.
Kvalitets-godkendte dyr på 
kontrakt aftegnes med variabelt 
tillæg + kontrakttillæg. Tillæg-
gene gives til dyr, som overholder 
veldefinerede kvalitetskrav.

u
Tyrekalve

Vejledende notering på økologi-
ske tyrekalve fra Brancheudval-
get for Økologiske Kødproducen-
ter: Jersey, (3. mdr., 75 kg). Pris: 
1.813 kr. Kg-reg.: 8 kr. SDM, (3. 
mdr., 104 kg). Pris: 2.706 kr. 
Kg-reg.: 12 kr. Priserne er inkl. 
afhorning og studning.
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Slip slagtesvinene løs 
uden miljøsvineri

Intensiv mobil svineproduktion integreret i marken

 ► Formålet med projektet Intensiv mobil svineproduktion integreret i marken er at udvikle et nyt produktions-
koncept til en intensiv produktion af frilandsgrise, der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som 
er integreret i markdriften.

 ► På Hallundbjerg i Nordjylland skal en mobil svinestald, udviklet i 2016 af Hans Henrik Thomsen, testes. 
Stalden kan rumme op til 150 svin fra fravænning, og den er designet til kontinuerligt at kunne flyttes rundt 
på marken. 

 ► Projektet ønsker at udvikle et rentabelt system til at producere slagtesvin på friland fra fravænning til slagt-
ning, der kan efterkomme forbrugernes efterspørgsel og forventninger til høj dyrevelfærd, med en lav miljø-
påvirkning.

På marken hvor grisene har været, kommer kløvergræsset hurtigt igen. Foto: 
Ib Sillebak Kristensen.
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Fordi den mo-
bile stald flyt-
tes tit, reduce-

res gødningsbelastningen 
meget. I og med at grisene 
kun har gået på marken en 
halv dag, efterlades ’kun’ 
omkring 80-250 kg N/ha.
Ib SIllebak krIStenSen

“

Det, at grisene 
går ude og bli-
ver tildelt fint 

græs hver dag, er egentlig 
et godt fundament for at 
have en god foderoptagelse 
af grovfoder. 

anne Grete konGSted

“


