
Produktion på friland er motiveret af mere dyrevelfærd, men dyrenes gødning kan give miljømæssige udfor-
dringer. I projektet ”Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften” hos Hans Henrik Thomsen på Hal-
lundbjerg, som løber fra 2017-2020, undersøger vi om det er muligt at have slagtesvin på friland, hvor næringss-
toffer fra grisenes gødning udnyttes i planteproduktionen i stedet for at tabes til miljøet. 

Produktionssystemet giver mulighed for at en landmand kan starte produktion af slagtesvin uden at skulle in-
vestere i jord. Der indgås i stedet et samarbejde med en planteavler om at anvende kløvergræs i planteavlerens 
sædskifte til slagtesvinene. Vi vil arbejde for at produktionssystemet fortsat kan udvikles i et nyt projekt, hvor 
vi gerne vil opstarte 4 unge landmænd med produktionssystemet, i samarbejde med planteavlere. Det søger 
vi allerede nu at skabe en interesse for samtidig med at vi gerne vil have dine vurderinger af perspektiverne i 
produktionssystemet. 

DERFOR HÅBER VI PÅ AT SE DIG TIL VORES ARRANGEMENT D. 9. MAJ KL. 10 – 15.
VI MØDES KL. 10 PÅ ADRESSEN HELLUMVEJ 60, 9740 JERSLEV.

Se programmet for dagen på næste side.

INVITATION
NYT MOBILT PRODUKTIONSSYSTEM 
FOR SLAGTESVIN INTEGRERET  
I MARKDRIFT
Vi vil gerne invitere dig med interesse for svineproduktion til at deltage på et dags- 
arrangement om svineproduktion på friland. 



10.00 Velkomst hos Thomas Bertram
 Kaffe og rundstykker
 ▶  Adresse: Hellumvej 60, 9740 Jerslev

10.15 Præsentation 
 Af Thomas Bertrams mobile system til produktion af pattegrise på friland i hytter
 - Produktionsresultater
 - Samarbejde mellem Thomas Bertram og Hans Henrik Thomsen

11.15 Transport til Hallundbjerg
 ▶ Adresse: Røgelhedevej 55, 9700 Brønderslev

11.30 Præsentation 
 Af Hans Henrik Thomsens mobile system til produktion af slagtesvin på friland
 - Produktionssystemet
 - Produktionsresultater
 - Integration med planteavl

12.15 Transport til Hallund Kro
 ▶ Adresse: Sølvgade 74, 9700 Brønderslev

12.30 Frokost

13.30 Debat
 Hvordan er det at være landmand med mobil slagtesvineproduktion 
 integreret i planteavl?
 Diskussioner af produktionssystemets perspektiver:
 - for nye landmænds opstart af egen virksomhed
 - for dyrevelfærden, klimaet, og næringsstofhusholdningen
 - for produktion af svinekød i forhold til øget efterspørgsel efter kød produceret  
 under hensyntagen til dyrevelfærd, klima og næringsstofhusholdning 
 
 Hvad tænker du? 
 – Er det et attraktivt produktionssystem for dig som kommende landmand?

15.00 Slut på dagen

PROGRAM


