
Projektet er støttet af:

I gennemsnit har 80 pct. af de slagtesvin, der er produceret i sys-
temet i projektperioden, opnået økologitillæg og kvalitetstillæg. 
Slagtevægten har i 2020 i gennemsnit været 89,3 kg med en kød-
procent på 60,6 pct. 

En stiplads i et mobilt system koster omtrent det samme som i en 
stald, men afskrivningsperioden er kortere. Da arbejdstiden også 
øges lidt, skal man trods de gode produktionsresultater afsøge 
mulighederne for merpris og afsætning til et specialkoncept.

KOM GODT I GANG
Mobil svineproduktion er et relevant alternativ for producen-
ter, der ønsker, at deres økologiske grise tilbringer hele livet på 
friland. Det er en mulighed for unge for at komme i gang med en 
mindre produktion uden at eje jord eller bygninger, og for plant-
eavlere kan et mobilt svinehold være en supplerende produktion, 
der øger adgangen til husdyrgødning og giver en fornuftig anven-
delse af kløvergræs i sædskiftet.

På okologi.dk/mobile-svin kan du finde yderligere  
information om mobile systemer til svin:
• Hvidbog, der beskriver systemet og projektets resultater 
• Materiale fra projektets arrangementer
• Link til Institut for Agroøkologi, AUs rapport fra projektet

PRODUKTIONS- 
RESULTATER 
OG ØKONOMI

Logistik, egnede arealer og 
egnede foderafgrøder er vigtige 
forudsætninger for en vellykket 

mobil produktion. 

- HANS HENRIK THOMSEN
PURPLE FARM

GRISE I 
MOBILE 
SYSTEMER
Resultater fra projektet 
‘Intensiv mobil slagtesvineproduktion 
integreret i markdriften’. 

Projektet ‘Intensiv mobil slagtesvineproduktion integreret i 
markdriften’ er gennemført i perioden 2017– 2020. 
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Slagtesvin i mobile systemer er interessant fordi, systemet kan tilbyde 
grisene en høj grad af velfærd. I et mobilt system flyttes fravænnede 
grise fra ét frilandssystem til et andet og undgår dermed det mar-
kante miljøskift, som ofte forekommer ved fravænning. De bibeholder 
dermed gode muligheder for at udfolde deres naturlige adfærd. 

PURPLE FARM 
Der er enkelte mobile systemer til grise på markedet. I nærvær- 
ende projekt indgår systemet Purple Farm, der er udviklet af Hans 
Henrik Thomsen, Hallundbjerg. 

Purple Farms system overholder gældende arealkrav for økologiske 
slagtesvin, kører på larvefødder og flyttes med traktor men kan også 
udstyres med egen trækstation, så de er selvkørende. 

Systemet er videreudviklet og forbedret gennem projektet. Overvåg- 
ningskamera, anlæg til fasefodring og overbrusning er nogle af de  
elementer, der giver grisene gode leveforhold og landmanden gode 
arbejdsforhold.

DYREVELFÆRD PÅ HØJT NIVEAU
Mobile systemer med hyppige flytninger giver grisene beskæftigelse i 
lange perioder. Lige efter flytning er det friske grønne græs eller anden 
foderafgrøde interessant. Senere roder og finder grisene fødeemner 
i jorden. Frisk luft, frisk foder og beskæftigelse har positiv effekt på 
grisenes velbefindende og vækst.

Erfaringer fra det mobile system:
• lav forekomst af diarre uden brug af medicinsk zink 
• lav dødelighed 
• generelt god tilvækst og sundhed 
• lav forekomst af aggression 

PAS PÅ MILJØ OG KLIMA 
Grise på græs kan udgøre en risiko for udvaskning af næringsstoffer, 
men med et mobilt system er der mulighed for en mere jævn fordeling 
af gødningen. Systemet skal indrettes, så man opnår god genvækst af 
enten afgrøde eller en kraftig efterafgrøde. Restriktiv fodring og antal 
af grise på arealet er gode styringsredskaber. 

Mobile grise kan bidrage med et større areal med kløvergræs og kraf-
tige efterafgrøder på en ejendom. Det indikerer, at systemet rigtigt 
udført kan bidrage til at opbygge kulstof i jorden, der på langt sigt er 
positivt ift. produktionens klimapåvirkning.

Det er et charmerende  
system. Der er ingen  

lugtgener, og grisene er 
glade og trives. Det første 
hold har taget 1.250 g på 

om dagen.

- OVE AXELSEN
EGHOLM. SELVKØRENDE ‘STALD’ 

TIL 70 SLAGTESVIN.

Grisene kan indsættes ved 15 kg og let deles ved 45 kg, så 
vognenes kapacitet udnyttes bedst. På baggrund af forsøg 
og afprøvninger foreslår forskere ved Aarhus Universitet, at 
grisene afgræsser således: 
• Kløvergræs i sommerhalvåret 
• Roer i kløvergræs om efteråret 
• Jordskokker i kløvergræs om vinteren

GROVFODER BLIVER ET AKTIV 
Grisene kan dække en betydelig del af deres foderbehov 
på marken især ved restriktiv fodring med færdigblandet 
foder og attraktive fourageringsafgrøder. Den mobile vogn 
bør flyttes efter markens behov for gødning men samtidig 
under hensyn til mængden af foder på arealet, hvis grisene 
fodres restriktivt.

Kløvergræs er ikke den eneste mulighed for 
afgrøde. Det kan samdyrkes med fx jord- 

skokker og roer. Én kvadratmeter foderroer 
kan teoretisk dække 30-40 procent af grisens 

daglige energibehov, mens en kvadratmeter 
kløvergræs kun dækker 5-10 procent.

- ANNE GRETE KONGSTED 
SENIORFORSKER, 

AARHUS UNIVERSITET.

PRODUKTION 
I PRAKSIS

GRISE I SÆDSKIFTET 
Et sædskifte, hvor grisene ikke afgræsser samme mark hyp-
pigere end hvert tredje år, reducerer risikoen for parasitter. 

EKSEMPEL PÅ SÆDSKIFTE 
• Afgrøde m. græsudlæg
• Grise med efterafgrøde
• Sukkerroer eller havre m. efterafgrøde
• Vinterrug


