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Mobile produktioner



Program

• Hvem er jeg 

• Hvad er det?

• Hvorfor?

• Projekter

– Typer af mobile systemer: Svin, Fjerkræ, Kvæg

• Afsætning



Hvem er jeg 



Projekter 



Hvad er det?



Hvad tænker I? 















Det mobile anlæg flyttes 
efter afgrøden



Hvorfor?













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



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







































Kalve på farten

• https://www.youtube.com/watch?v=lS8GvTjp
89o

https://www.youtube.com/watch?v=lS8GvTjp89o












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

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


























Kan vi få lov



Bekendtgørelse om 
erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 9 Stalde, læskure m.v. skal være indrettet 
således, at forurening af grundvand og 
overfladevand ikke finder sted



Fravigelse af krav om fast bund og 
afløb

• Kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 
fast bund og afløb gælder for som hovedregel 
for alle stalde, læskure m.v., og kommunen har 
ikke efter bekendtgørelsen mulighed for 
konkret at dispensere fra kravet om fast bund 
og afløb.



Men der er en undtagelse!

• Indretning og drift af udendørs sohold

• Indretning og flytning af mobile huse til 
slagtekyllinger. 



Afsætning







Møder kunden











Hvad tænker I? 



Link

Udvikling af mobile staldsystemer til svin og 
fjerkræ: https://okologi.dk/ : 

Landbrug › Projekter › Tværfagligt › Mobile 
staldsystemer til svin og fjerkræ

https://okologi.dk/


www.Økologi.dk

Tak for ordet!


