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Forsøg med et mobilt 
staldanlæg skal få slag-
tesvinene ud på marken, 
så de kan følge deres 
natur og rode i jorden 

Med et mobilt staldanlæg vil Øko-
logisk Landsforening i samarbejde 
med idéens ophavsmand, landmand 
Hans Henrik Thomsen, samt Aarhus 
Universitet, Udviklingscenter for Hus-
dyr på Friland, Vanggaard Staldmon-
tage, Domino og Friland A/S imøde-
komme en stigende efterspørgsel på 
frilandssvinekød. Produktionen skal 
være både effektiv og økonomisk at-
traktiv, samtidig med at svinenes le-
vevilkår optimeres. Det skal åbne op 
for nye muligheder for at producere 

slagtesvin på friland fra fravænning 
til slagtning og derved efterkomme 
forbrugernes efterspørgsel og for-
ventninger til høj dyrevelfærd. 

Brug for erfaringer
I Danmark er der kun sparsomme er-
faringer med slagtesvin på friland, og 
derfor skal forskere og fagfolk doku-
mentere, hvordan det mobile system 
er i forhold til miljø, dyrevelfærd og 
produktivitet med henblik på at ud-
vikle systemet.

- Nu starter vi så småt med at 
lave registreringer i det mobile stald-
system hos Hans Henrik Thomsen, 
og forhåbentlig fortsætter vi med at 
indsamle data et par år frem. Det 
vil give et veldokumenteret billede 
af, hvordan slagtesvinene bruger sy-
stemet, og hvordan de vokser i det, 
fortæller Anne Grete Kongsted fra 
Institut for Agroøkologi på Aarhus 
Universitet. Hun skal de næste år 

fungere som projektleder på den ar-
bejdspakke i projektet Intensiv mobil 
svineproduktion integreret i marken, 
der skal undersøge og dokumentere 
effekten af det mobile system på fo-
derforbrug, husdyrsundhed, slagte-
kvalitet og miljøbelastning.

Positivt for grisenes velfærd
Anne Grete Kongsted ser det som 
en positiv udvikling for de økologiske 
slagtesvins velfærd, hvis det mobile 
staldsystem kommer til at fungere 
optimalt og derved bliver en mulig-
hed for at få svinene ud på marken.

- Det er min overbevisning, at gri-
senes velfærd øges i det her system. 
Det er fantastisk at se grisenes re-
aktion, når de bliver flyttet til et nyt 
areal. De begynder straks at æde af 
kløverbladene, og derefter begynder 
de at rode i jorden. Det mobile sy-
stem giver grisene et varierende mil-
jø, blandt andet fordi de får adgang 
til at nyt areal flere gange om dagen, 
fortæller hun og tilføjer: 

- Slagtesvin på friland harmone-
rer med de økologiske principper 
og forbrugernes forventninger. Men 
vi må indrømme, at der er store ud-
fordringer forbundet med det, både 
rent arbejdsmæssigt men også mil-
jømæssigt med kvælstofudvaskning. 
Det mobile system ser jeg som en 
mulighed for, at grisene kan udleve 
deres naturlige adfærd kombineret 
med en lav miljøbelastning i marken. 
Stalden kan flyttes, så gødningen 
bliver jævnt fordelt, og fordi den er 
mobil, kan den integreres i en større 
andel af sædskiftet. Det gør, at der 
kan køres med en lavere dyretæthed 
på marken end der typisk ville gøres, 

fordi der ikke beslaglægges et areal, 
som kun er til griseproduktion. Det 
gør de her mobile systemer meget 
interessante.

Grisenes adfærd
- En af de ting, vi vil registrere i det 
mobile system, er, hvor grisene af-
sætter deres gødning og urin. På 
udearealet er det interessant at 
observere, om gødningen er jævnt 
fordelt, for at undgå punktbelast-
ning. Hvis grisene afsætter gødning 
og urin inden døre, vil det give nogle 
problemer med hygiejnen. Det vil 
samtidig også give nogle driftsledel-
sesmæssige udfordringer, hvis land-
manden skal bruge tid på at muge 
ud, fortæller Anne Grete Kongsted 
og fortsætter:

- Grisene er der helt fra fravæn-
ning til slagt, så det stiller nogle 
forskellige krav til termoregulering. I 
indearealet kigger vi på, hvordan gri-
sene ligger, som en indikator på, om 
de har det for varmt eller for koldt. 

Registreringerne skal være med 
til at videreudvikle det mobile pro-
duktionsanlæg, så grisenes behov 
fra fravænning til slagtning tilgode-
ses.

- Der er nogle forskellige parame-
tre, man kan skrue på for at påvirke 
grisenes adfærd. Inden døre kan 
man eventuelt sætte liggevægge op,  
overdækning eller forskellige andre 
ting, for at ændre grisenes adfærd. 
På udearealet kan flyttehastigheden 
reguleres, og det er spændende at 
se, hvordan det vil påvirke gødnings-
fordelingen og dyrenes adfærd, for-
klarer Anne Grete Kongsted.

Fravær af sygdomme
Der har ikke været fravænningsdiar-
re eller andre sundhedsudfordringer 
i det mobile system hos Hans Henrik 
Thomsen, og der er heller ikke an-
vendt medicinsk zink. Desuden har 
der ikke været problemer med nega-
tive aggressioner eller halebid. 

- I projektet skal vi registrere, hvor 
mange grise der bliver behandlet, 
dødeligheden og om der er halebid 
eller aggressioner mellem grisene. I 
og med at grisene er på friland, har 
det formentlig en positiv effekt på 
nogle sundhedsparametre, men om-
vendt kan det også være, det giver 
nogle andre sundhedsudfordringer, 
vi bare ikke er vant til herhjemme, 
fordi vi ikke har så stor erfaring med 
slagtesvin på friland, forklarer Anne 
Grete Kongsted.

Projektet har fået tilskud fra ’Grønt 
Udviklings- og Demonstrationspro-
gram’ (GUDP) under Fødevaremini-
steriet.
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Åbning for medicinsk 
cannabisdyrkning

CANNABIS: Ifølge en pressemed-
delelse fra Sundhedsministeriet 
bliver det nu muligt at dyrke can-
nabis til medicinsk brug i Dan-
mark. Sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby ser det som et vigtigt 
skridt og håber, at private produ-
center vil melde sig på banen. I 
første omgang er der tale om et 
forsøg, der kommer til at køre si-
deløbende med forsøgsordningen 
med medicinsk cannabis over 
fire år. Det vil kræve en tilladelse 
fra myndighederne at få lov til at 
dyrke cannabis i Danmark.

Forbud mod brug af zink

SVIN: EU-Kommissionen har som 
ventet besluttet at forbyde bru-
gen af zink i svineproduktion, et 
forbud der skal være indført om 
senest fem år. Flere økologiske 
svineproducenter har de seneste 
år eksperimentet med udfasning 
af zink. Det har ført til en række 
værdifulde erfaringer, der netop 
er videregivet af Seges Økologi 
Innovation. Erfaringer fra de øko-
logiske svineproducenter viser, 
at foderet har stor betydning. Et 
foder med lavt proteinindhold i 
forhold til normen kan bidrage til 
grisenes trivsel og samtidig give 
tilfredsstillende produktionsre-
sultater både mht. tilvækst og 
kødprocent, hvis grisene i øvrigt 
er sunde og veltilpasse. Desuden 
har foder med forklistret stivelse 
vist sig meget velfungerende til 
fravænnede grise. Ydermere er 
det vigtigt, at grisene er tilvæn-
net foderet fra 4 ugers-alderen, 
så de ikke oplever et foderskifte 
samtidig med fravænningen.

Toastning giver ekstra 
AAT til malkekøer

FODER: Proteintildeling er en 
vigtig forudsætning for en god 
foderudnyttelse, høj mælkeydelse 
hos malkekøer og en god tilvækst 
hos ungdyrene. Resultater fra 
Seges viser, at varmebehandling 
af korn, ærter og lupiner på gård-
anlæg sænker nedbrydningen af 
protein i vommen hos malkekøer, 
uden det går ud over fordøje-
ligheden af proteinet i tarmen. 
Forsøget fandt, at toastning øger 
AAT i korn med 10-20 pct., i ærter 
med 50 pct. og med næsten 100 
pct. i lupiner. Fodring med toastet 
korn har derimod ingen effekt på 
fordøjelsen af stivelse og indhol-
det heraf i køernes gødning.
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Mobile stalde skal give 
mere velfærd

Udearealet omfatter et fouragerings- og rodeareal - med mudderbad og skyg-
geområde. Her skal grisenes adfærd observeres. Foto: Maja Eline Petersen.

I Hans Henriks Thomsens mobile 
svinestald flyttes slagtesvinene 
to gange dagligt. Foto: Maja Eline 
Petersen
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