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Mobile stalde i praksis





Program

• Hvem er jeg 

• Hvad er en mobile stald

• Hvorfor mobile stalde

• Projekter

– Typer af mobile stalde Svin – Fjerkræ – Kvæg



Hvem er jeg 



Hvad er en mobile stald



Hvad tænker I? 













Den mobile stald flyttes 
efter afgrøden



Hvorfor mobile stalde













Afsætning











Krav til landmand











Projekter 







Formål

Projektets formål er at bidrage til et bedre 
samspil mellem planter, miljø, dyrevelfærd, som 
kan opnås via mobile husdyrproduktioner i 
marken. Samtidig giver den mobile driftsform 
den transparens, som efterspørges af 
forbrugerne.



Aktiviteter

• Overblik over behov for teknisk udstyr – fordele og 
ulemper ved eksisterende mobile stalde og indspil til 
udvikling af nye

• Integration i marken – sædskifter og afgrødevalg

• Lovgivninger og byggeblade – hvordan passer 
eksisterende lovgivninger til produktionsformerne

• Produktionskoncepter vedr. fjerkræ og svin –
herunder viden om driftsformens effekt på råvaren 
og tilhørende afsætningsmuligheder



Kursus og Erfagrupper 





Udviklingsgruppe

• Landmænd 

• Konsulenter 

• Producenter



Overblik





































• I hytterne findes et automatisk og programmerbart 
foderanlæg og en vandbeholder, som blot skal fyldes 
én gang om ugen. Flytningen af husene sker med en 
traktor. Fodringen sker med strøm fra solpaneler på 
grisehyttens tag, som oplader hyttens batterier.

• De mobile grisehytter med løbegårde fås til såvel 
søer som til opdræt af slagtegrise. Husenes 
fremstilles i varierende størrelser med plads til ca. 25 

grise ad gangen.









Intensiv mobil svineproduktion 
integreret i markdriften 





Formål

Projektets formål er at udvikle et nyt 
produktionskoncept til en intensiv produktion af 
økologiske eller konventionelle frilandsgrise, der 
bliver på marken fra fravænning til slagtning, og 
som er integreret i markdriften. Projektet 
dækker hele værdikæden – fra fravænningsgris 
til kødprodukt



Aktiviteter

Arbejdspakke 1: Videreudvikling af det mobile 
produktionsudstyr v/Hallundbjerg, Domino og 
Vanggård Staldmontage

Arbejdspakke 2: Produktion, foderforbrug, sundhed, 
slagtekvalitet og miljøbelastning ved mobilt 
svinesystem v/Aarhus Universitet, Anne Grete Kongsted 
og Ib Sillebak Kristensen

Arbejdspakke 3: Dyrknings- produktions- og 
afsætningskoncept fra fravænning til slagtning v/ 
Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr 
på Friland og Friland A/S



• https://www.facebook.com/purplefarm.dk/

https://www.facebook.com/purplefarm.dk/




























Hvad tænker I? 



www.Økologi.dk

Tak for ordet!


