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Introduktion  
 

Der blev afsat midler på Finansloven 2015 til et økologisk svineinitiativ for at udvikle og 

effektivisere den økologiske svineproduktion. Der blev på den baggrund igangsat et 

udvalgsarbejde, som bl.a. skal fremme avl, produktionssystemer og afsætning.  

 

På avlsområdet er udfordringen særligt at avle efter mere robuste og ensartede pattegrise 

samt bedre moderegenskaber. I forhold til staldsystemer er der behov for at udvikle mere 

attraktive udearealer samt systemer til at håndtere ikke kastrerede hangrise. En del af 

effektiviseringen kan opnås via ændret management på de enkelte bedrifter. Der skal arbejdes 

på en samlet mindre miljøpåvirkning for hele produktionen. Endelig er der brug for en 

målrettet indsats med produktudvikling og afsætningsfremme af økologisk svinekød.  

 

Udvalgets arbejde blev delt op i to 

faser. I første fase har udvalget 

formuleret et forslag til et 

udviklingsprogram til Fonden for 

Økologisk Landbrug, som via en 

særlig pulje fordeler midler til en 

række projekter, som skal 

gennemføres i 2016. Forslaget til 

udviklingsprogram blev afleveret til 

fonden den 14. august 2015 og er 

vedlagt som bilag til denne rapport. 

 

Udvalgets anden fase har fokuseret 

på den økologiske svineproduktions 

udfordringer på langt sigt. Denne 

rapport indeholder således udvalgets 

beskrivelse af de udfordringer, som den økologiske svineproduktion står overfor, samt 

muligheder for at imødekomme disse udfordringer. De påpegede mulige løsninger er koblet 

sammen til en række forslag til udvikling af den økologiske svineproduktion.  

 

Udvalget har formuleret en overordnet vision for økologisk svineproduktion i Danmark: En 

væsentlig udvidelse i antallet af økologiske slagtesvin produceret med fokus på høj 

dyrevelfærd og med en reduceret miljøpåvirkning. Hertil hører bl.a. minimering af 

pattegrisedødelighed og udfasning af kastration i sin nuværende form.  Udvidelsen skal kunne 

rumme plads til differentiering i produktionen. Det er vigtigt, at udviklingen er 

markedsbaseret, og at der er reelle muligheder for producenterne til frit at vælge 

produktionssystem og racer. Det kan fx betyde, at der kan produceres med fokus på 

eksportmuligheder eller lokal afsætning.   

 

Med udgangspunkt i denne vision har udvalget beskrevet, hvilke udfordringer der er ift. søer 

og pattegrise, fravænnede smågrise, slagtesvin, avl, foder, produktionssystemer, 

miljøpåvirkning samt øget produktion, produktudvikling og afsætningsfremme. Ud fra disse er 

der i indsatsområderne beskrevet, hvad der skal til for at imødekomme disse udfordringer.  

 

Rapporten henvender sig til aktørerne i den økologiske svineproduktion med henblik på at 

finde et fælles udgangspunkt for fremtidigt arbejde. Rapporten er blevet præsenteret for Det 

Økologiske Fødevareråd, som er et rådgivende udvalg for Miljø- og Fødevareministeren.  
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I årene 2012-14 blev der produceret ca. 

120.000 økologiske slagtesvin i Danmark om 

året [1]. Den økologiske svineproduktion udgør 

dermed kun en meget lille del på ca. 0,6 pct. 

[2] af den totale danske slagtesvineproduktion. 

Ca. 60 pct. af det økologiske svinekød 

eksporteres [3]. I detailhandlen i Danmark 

udgjorde salget i 2014 1,3 pct. af den totale 

omsætning af økologiske varer [4]. I 2015 er 

efterspørgslen steget markant, så der er 

mangel på økologiske slagtesvin [3].  

 

Regler og kodeks for økologisk svineproduktion  

Økologisk produktion er reguleret af to EU-forordninger, der gælder direkte i alle EU-lande. 

Herudover skal generelle danske regler for svineproduktion overholdes. Hvis det i rapporten 

ikke er anført specifikt, at der er tale om brancheaftale eller andet, er det de økologiske regler 

som fastsat i EU-økologiforordningerne, der henvises til. 

 

De fleste økologiske svineproducenter har en brancheaftale med Friland A/S, og i denne aftale 

er der aftalt et sæt regler/kodeks, der i visse tilfælde er skrappere end EU's økologiregler. 

Disse regler skal overholdes for at få mulighed for at afsætte sine økologiske svin til Friland. 

Ca. 85 pct. af alle slagtesvin blev i 2014-2015 afsat til Friland [3]. 

 

Rapportens opbygning 

Rapportens kapitler er opbygget med en kort introduktion til emnet efterfulgt af de 

udfordringer, der knytter sig til området samt udvalgets forslag til mulige løsninger. I de 

tilfælde det ikke umiddelbart har været muligt at pege på løsningsforslag, vil det også fremgå. 

I nogle tilfælde går løsningsforslag på tværs af flere udfordringer. I de tilfælde vil flere 

udfordringer være beskrevet efter hinanden, efterfulgt af mindst en mulig løsning. 

Igangværende forskningsprojekter i tilknytning til emnet samt fakta og andre relevante 

informationer fremgår af faktabokse. Efter de 9 kapitler findes en ordliste over nogle af 

rapportens fagudtryk samt en række bilag. Bagerst i rapporten finde en liste med referencer, 

som henvises til i teksten med [tal]. 
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Udvalget  
 

Udvalget bestod af følgende medlemmer: 

 

Anne Klottrup (NaturErhvervstyrelsen) 

Anne Grete Kongsted (Aarhus Universitet) 

Dorte Lene Schrøder Petersen (Fødevarestyrelsen) 

Heidi Ravnborg (Miljøstyrelsen) 

Heidi Mai-Lis Andersen (Aarhus Universitet) 

Lars Holdensen (Landbrug & Fødevarer, Økologi) 

Monique Hes (NaturErhvervstyrelsen, formand) 

Randi Vinfeldt (producent, formand Økologisk Landsforenings svineudvalg) 

Rikke Lundsgaard (Danmarks Naturfredningsforening) 

Rud Bruun (producent, bestyrelsesmedlem Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer) 

Simme Eriksen (Udviklingscenter for Husdyr på Friland) 

Sybille Kyed (Økologisk Landsforening) 

Tove Serup (SEGES Økologi) 

 

Herudover har følgende personer bidraget: 

 

Hanne Bjerre Jensen (NaturErhvervstyrelsen) 

John Thøgersen (Aarhus Universitet) 

Karin Stavnskær (Medlem Økologisk Landsforenings svineudvalg) 

Lisbet Ogstrup (Danmarks Naturfredningsforening) 

Maria Bast (Friland A/S) 

Signe D. Frese (Coop Danmark) 

Susanne Støjer (Teknologisk Institut) 

Thyge Nygaard (Danmarks Naturfredningsforening) 

 

Udvalget har holdt i alt otte møder, heraf to om forslag til udviklingsprogram til Fonden for 

Økologisk Landbrug, fire om udfordringer med udvikling af den økologise svinesektor på lang 

sigt og to om formulering af mulige løsninger samt forslag til udvikling af den økologiske 

svineproduktion. Monique Hes og Karina Vintersborg (NaturErhvervstyrelsen) har varetaget 

udvalgets sekretariatsfunktion.  
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Sammenfatning 
 

Søer og pattegrise 

I den økologiske svineproduktion er der udfordringer med stigende pattegrisedødelighed. 

Antallet af overlevende grise er bl.a. afhængig af kuldstørrelse, soens adfærd, alder og fysik 

samt faringsforholdene i folden. Det forventes, at pattegrisedødeligheden kan nedbringes ved 

hjælp af avl, ved at selektere efter søer, som får mere ensartede, stærkere kuld med et 

passende antal pattegrise, som soen selv kan passe.  

En optimering af hyttedesign og størrelse vil sandsynligvis kunne reducere 

pattegrisedødeligheden og skader på pattegrise. Der skal være mulighed for at tilse soen 

under faringen og til at gribe ind hvis nødvendigt. Soen skal kunne passe sine grise i hytten 

uden, at hun lægger sig på grisene ved sin normale adfærd. Hyttedesignet skal optimeres i 

forhold til indeklima hele året rundt og medarbejdernes arbejdsmiljø.  

Både soen og pattegrisene skal kunne trives på friland sommer og vinter i det danske klima. 

Det stiller nogle krav til dyrets egenskaber. Ved avl skal der derfor tages højde for behovet for 

stærke sunde racer, god bensundhed, gode moderegenskaber og høj mælkeproduktion. 

 

Fravænnede smågrise 

Selvom pattegrisen dier i længere tid hos soen, opstår der ofte problemer med 

fravænningsdiarré. Fravænning på friland og senere fravænning kan formentlig være med til at 

nedsætte fravænningsdiarré. Der skal udvikles produktionssystemer og redskaber som 

understøtter og kan optimere disse tiltag. Anvendelse af zink og kobber bør begrænses 

således, at de økologiske grise får den mængde zink og kobber, som svarer til deres biologiske 

behov.  

 

Slagtesvin 

Målsætningen er, at kastration i sin nuværende form udfases. Udvalget finder, at der er behov 

for et kvalificeret grundlag for at tage beslutning om, hvordan kastration foretages på den 

mest hensigtsmæssige måde. Kastration foretages for at undgå hangriselugt i kødet efter 

slagtning. En større andel af de økologiske hangrise udvikler hangriselugt end ikke-økologiske. 

Der er behov for at finde frem til forskellige tiltag, som kan reducere hangriselugt, fx optimeret 

fodring, lavere slagtevægt, avl og management.  

Handyr, der ikke kastreres, kan have en anden adfærd end kastrerede dyr, og det stiller krav 

til håndteringen af hangriseflokken. Produktions- og staldsystemerne skal være indrettet for at 

tilgodese adfærden hos hangrise, der ikke kastreres. Hvilke racer der bruges og fodring af 

dyrene vil formentlig også have indflydelse på dyrenes temperament og adfærd.  

Selvom de økologiske slagtesvin har mere plads i stalden, adgang til udeareal og masser af 

rode- og beskæftigelsesmateriale, opstår der nogle gange halebid i en flok. Der er behov for at 

få belyst, hvorfor halebid opstår, og hvordan det stoppes. 

 

Avl 

Grundmaterialet for avl til den økologiske svineproduktion er baseret på racer og dyr, som 

bruges til indendørs produktion. P.t. er den økologiske svineproduktion for lille til, at der er 

opstået et økologisk avlsselskab, som avler efter de egenskaber, der efterlyses i den 

økologiske produktion. I avlsarbejdet er det vigtigt, at økologiske avlslinjer prioriteres efter 

økologernes udfordringer. Det kan være relevant, at avlsarbejdet differentieres, da der også 

arbejdes med andre racer i mindre skalaer. Bedriftsbaseret avl spiller her en vigtig rolle. Der er 

behov for at beskrive raceegenskaber for de racer, der er interessante for den økologiske 

produktion, så de kan indgå i det fremtidige avlsarbejde på en systematisk måde. På denne 

måde kan der opstå nye krydsningskombinationer og dyr, som er bedre tilpasset til de krav, 

der stilles i den økologiske produktion.  
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Foder 

Foderet skal sørge for, at grisene vokser, samt får den energi og de proteiner, aminosyrer og 

andre næringsstoffer, som de har behov for. Der må ikke bruges syntetiske aminosyrer i 

økologisk foder, hvilket gør, at der ofte er for højt indhold af råprotein og ikke-essentielle 

aminosyrer i foderet. Grisene bruger energi til at skille sig af med disse overskudsstoffer, 

hvilket kan medføre øget miljøbelastning. Landmandens økonomi bliver også påvirket negativt 

pga. det store forbrug af foder pr kg tilvækst. Derfor er det nødvendigt at optimere 

fodersammensætningen og fodringsstrategier. Der skal tages højde for de forskellige behov, 

der er i de forskellige dyregrupper og produktionsfaser. Fermenteret foder kan være 

interessant at undersøge, bl.a. fordi det muligvis kan øge foderudnyttelsen.  

Der er en meget begrænset viden om grovfoderomsætning hos grise, som bl.a. gør, at det kun 

er sparsomt belyst, hvordan omsætningen af den totale foderration påvirkes af mængden, 

typen og kvaliteten af det grovfoder søerne tildeles. 

Der er behov for alternativer til soja som proteinkilde i den økologiske produktion. Heste-

bønner, hamp, lupiner, insekter, marine fodermidler er interessante, og der er behov for flere 

forsøg og undersøgelser samt formidling til producenterne om disse alternativer.  

Den økologiske svineproducent belastes økonomisk af foderspild. Det handler både om foder, 

som ikke udnyttes optimalt af grisene, og spild i mark og stald.  

 

 

Produktionssystemer 

I forhold til staldbygningerne er der behov for retningslinjer til ombygning og indretning af en 

stald i eksisterende bygninger.  Hovedparten af den viden, der ligger til grund for indretningen 

af stalde til økologiske svin er baseret på viden fra det konventionelle system, som adskiller sig 

på mange punkter. Der er behov for at se på, hvordan grovfoder, meget halm i lejearealet, 

mere plads pr. dyr og adgang til udearealer bedst muligt udnyttes for at tilgodese dyrenes 

adfærd og sikre et godt samspil mellem ude og inde, så den ekstra plads udnyttes bedre end i 

dag. Der skal tages højde for regulering af indeklima og ventilation i bygningerne samt 

dyrenes gødeadfærd og behov for termoregulering. Udearealerne skal gøres attraktive for 

slagtesvinene.  

Der er i dag meget forskel på, hvor meget halm der anvendes på forskellige bedrifter. Halm 

kan bruges som beskæftigelses- og rodemateriale samt strøelse. Der er behov for øget fokus 

på valg og brug af beskæftigelses- og rodemateriale samt placering i anlægget.  

I forhold til miljøgodkendelse af produktionsanlægget beregnes afstandskrav fra stald til 

sårbare naturområder samt lugtgeneafstande til nabobebyggelse på baggrund af normtal for 

ammoniakemission fra den ikke-økologiske produktion, da der ikke findes pålidelige tal for 

emissionen fra økologiske brug. Der er behov for at finde frem til brugbare målemetoder, så 

det er muligt at fastslå, om forskellige tiltag til at nedbringe ammoniakfordampningen har 

effekt.  

 

Brug af træbevoksning i folden giver dyrene skygge og tilskud til deres foderration i form af fx 

frugt og nødder og kan formentlig reducere miljø- og klimabelastning. Der er et godt potentiale 

i at optimere dette produktionssystem ift. svineproduktionen. Der er derfor behov for at 

kvantificere forventede fordele og undersøge nærmere hvordan systemerne bedst indrettes for 

at optimere produktionen. Det vil være mest optimalt for producenterne, når arealer med 

bevoksning både kan bruges som harmoniareal og er tilskudsberettiget til grundbetaling.  

Produktion af slagtesvin på friland fra fødsel til slagt praktiseres kun af ganske få producenter i 

Danmark på trods af, at dette er forbundet med væsentligt lavere etableringsomkostninger i 

forhold til ’staldproduktion’ og formentlig harmonerer med mange økologiske forbrugeres 

forventninger til økologisk svinekød. Skal der åbnes op for flere slagtesvin på friland, er der 

behov for udvikling af mere integrerede systemer, hvor grisene i langt højere grad flyttes med 

rundt i sædskiftet. Eller systemer hvor grisene i højere grad finder en betydelig andel af deres 

føde direkte på marken, fx via fouragering på jordskokker. Der skal udvikles 

managementstrategier, systemer og teknologi til hyppige flytninger af grise på friland for at 

sikre en bedre fordeling og udnyttelse af de fra svineholdet afsatte næringsstoffer. 
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Miljøpåvirkning 

Der er tale om ammoniakfordampning, udvaskning af bl.a. kvælstof og belastning med zink og 

kobber. Medvirkende faktorer til den øgede ammoniakfordampning per dyr i økologien ift. 

konventionel produktion, er et højere indhold af kvælstof fra protein i foderet, højere 

foderforbrug, større tilsølet areal per dyr samt udformning af gulv-, gødnings- og 

ventilationssystemer. Det skal undersøges nærmere, hvor stor ammoniakfordampningen er i 

den økologiske produktion, og hvad der forårsager den. Ved ændret management kan en del 

af ammoniakfordampningen muligvis undgås, fx ved jævnligt at fjerne gødning fra de faste 

arealer, ved at indrette arealet på en anden måde eller ved tildeling af rodemateriale. Der 

vides for lidt om grisenes gødeadfærd på nuværende tidspunkt til at kunne vejlede landmænd 

optimalt herom. 

Når folden ikke er tilstrækkelig bevokset med græs kan det bl.a. medføre en øget risiko for 

udvaskning af næringsstoffer. I produktionssystemer med anden bevoksning i folden, der kan 

opsamle næringsstoffer og derved reducere risiko for udvaskning, har man ikke nødvendigvis 

samme behov for græsdække. I disse tilfælde kan næseringning af søerne muligvis undlades. 

Desuden skal det undersøges, hvordan brug af efterafgrøder kan optimeres således, at det 

opsamler mest kvælstof. 

Det kan se ud som om, at der er et overforbrug af zink i foder i den økologiske produktion, 

fordi indholdet af zink i foderet er baseret på, hvor mange kg foder en ikke-økologisk gris har 

behov for. En økologisk gris har behov for mere foder og får derfor mere zink. I lyset af ønsket 

om at udvide den økologiske svineproduktion, bør det undersøges, hvor stort zink- og 

kobberoverskuddet er i husdyrgødning fra økologiske svin, og hvordan det kan begrænses. 

 

 

Øget produktion 

Når der skal produceres flere økologiske slagtesvin i Danmark i fremtiden, er der, ud over 

udvidelse af produktionen hos eksisterende producenter, behov for flere økologiske 

svineproducenter. Det handler både om at få nyuddannede landmænd til at interessere sig for 

faget og om at få eksisterende producenter til at lægge om til økologi. Branding, oplysning og 

rådgivning er nøgleord her.  

Det er muligt at indsætte en andel ikke-økologiske dyr på sin bedrift og basere sin udvidelse af 

produktionen herpå. Der skal være fokus på disse regler ved oplysning og rådgivning til 

landmænd.  

Modelberegninger på økonomien for økologer på bedriftsniveau kan gøre, at økologisk 

svineproduktion opfattes som et erhverv på lige fod med ikke-økologisk landbrug med 

driftsøkonomi, dækningsbidrag og andre generelle regnskabsmæssige elementer. Dette vil 

skabe troværdighed hos bankerne og vil være med til at forbedre finansieringsmulighederne. 

Et andet element i opstart og omlægning af en produktion til økologisk svineproduktion er 

mulighed for tilskud til investeringer. Investeringsbyrden er forholdsvis høj, da produktions-

systemet er markant anderledes.  

 

 

Produktudvikling og afsætningsfremme 

En øget produktion af økologiske slagtesvin medfører et behov for produktudvikling og 

afsætningsfremme, selvom afsætningen er god på nuværende tidspunkt. Det skal holdes for 

øje, at salget af økologisk svinekød primært skal baseres på standardprodukter, da det er her 

den største efterspørgsel for nuværende er. Kød fra andre produktionssystemer med fx anden 

fedtprocent, en anden farve eller anden smag kan afsættes som specialprodukter, i fx 

gårdbutikker eller til eksport. Der kan være behov for at udvide nuværende markeder eller 

finde nye.  

Man bør være opmærksom på forbrugerne: hvem er det, som køber økologisk svinekød, hvad 

køber de og hvornår? Ved en målrettet indsats er det muligt at påvirke dem således, at 

forbrugerne uden for de større byer og unge også spiser økologiske svin og ikke kun til jul. I 

denne målrettede indsats er det vigtigt at have fortællingen om økologisk svinekød med. Det 

er ikke kun fordelene, som der skal tales om, så som bedre dyrevelfærd og ansvarlighed i 

produktionen, men også hvilke forventninger der ikke kan indfries og hvorfor, samt årsagen til 

den store prisforskel.   
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Der er behov for udvikling af metoder til detektion af hangriselugt i slagtekroppe, så der kan 

ske en sikker og effektiv frasortering af kød med afvigende lugt. Der er behov for at arbejde 

med produktudvikling i forhold til kød med afvigende lugt.  

Der kan ligge et potentiale i at udbyde økologisk svinekød som frostvare frem for ferskt, idet 

det har en længere holdbarhed i butikken og udgør dermed et mindre økonomisk risiko for 

butiksejeren.  

Der er mulighed for at afsætte noget mere dansk økologisk svinekød til foodservice-sektoren. 

Andelen af økologisk kød som bruges i foodservice vokser, men er delvist baseret på 

importeret kød.  
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Udvalgets forslag til udvikling af økologisk 

svineproduktion 
 

 Management der understøtter produktion, effektivitet og miljø 

Der bør være fokus på management i den økologiske produktion, og hvordan ændret 

management kan forbedre produktionens effektivitet, dyrevelfærd og -sundhed samt 

produktionens miljøbelastning.  

Ved at være opmærksom på at indføre nye arbejdsgange, benytte sig af ny teknologi 

mv. kan arbejdsindsatsen optimeres. Ud over en højere produktivitet skaber dette også 

incitament hos potentielle økologer til at lægge om. 

Der er behov for mere viden om, hvilke management-tiltag der er mest effektive, samt 

videndeling, så disse kan implementeres. Resultaterne kan danne basis for produktion 

af nye typer af hytter, maskiner og lignende.   

 

 Avlsprogrammer målrettet økologisk svineproduktion 

Der er behov for kortlægning af de avlsegenskaber, som er relevante ift. de 

udfordringer, den økologiske produktion står overfor. De egenskaber, der ønskes avlet 

efter, er anderledes end i den konventionelle produktion. Der er behov for, at 

økologierhvervet i samarbejde med forskningsverdenen laver en langsigtet plan for, 

hvilke egenskaber der skal udvælges avlsdyr ud fra. En målrettet prioritering vil øge 

mulighederne for at udvælge dyr hos avlsselskaberne og/eller inddrage andre racer til 

test under økologiske produktionsforhold. På den baggrund kan der udarbejdes et 

grundlag for etablering af et egentligt avlsprogram. Dermed kan den økologiske 

produktion udvikles og være med til at løse nogle af de problemstillinger, som omtales i 

rapporten.  

 

 Reduceret miljøpåvirkning  

Der bør fortsat være fokus på at mindske miljøpåvirkningen fra den økologiske 

svineproduktion. Det forudsætter, at der udvikles metoder til måling af ammoniaktab i 

åbne stalde og på udearealer. Derudover er der behov for forskning i, hvordan 

ammoniakfordampningen kan mindskes fx ved ændret management eller ændret 

indretning af stalde og udearealer. Brug af efterafgrøder og træer kan formentlig 

mindske kvælstoftab fra folden, og det bør ved forskning og afprøvning undersøges 

nærmere, hvordan disse tiltag kan optimeres og implementeres.  

 

Desuden er der behov for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der ser på optimering af 

fodringsstrategier og fodersammensætning, herunder på samspillet med grovfoder - 

med særlig opmærksomhed på forholdet mellem energi- og proteinindhold, samt på 

tildeling af zink og kobber i specielt smågrisefoder.  

 

 Investering i produktionsanlæg til økologisk svineproduktion  

Det er vigtigt fortsat at have fokus på de særlige behov til produktionsanlæg/udstyr, 

der er i den økologiske svineproduktion. Det gælder til fx ombygning og indretning af 

produktionsanlæg til økologiske slagtesvin, optimering af produktionsforholdene på 

folden osv. Udskiftning af udstyr som fx farehytter, før de er afskrevet, kan hjælpe den 

enkelte landmand til at optimere sin produktion, forbedre dyrevelfærden og 

landmandens arbejdsmiljø.  

 

 Omlægningstjek 

Da økologisk svineproduktion er en meget anderledes produktionsform end den ikke-

økologiske, er omlægning her et større skridt end fx ved omlægning til økologisk 

mælkeproduktion. Potentielle økologiske svineproducenter har derfor i højere grad brug 

for rådgivning og vejledning i deres overvejelser. Resultaterne af omlægningstjek kan 

også bruges til at opnå finansiering fra bankerne.  
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 Afsætningsfremme 

Reglerne for økologicertificering af slagteafdelinger i supermarkeder og slagtere i 

almindelighed bør gennemgås for at se, om der er mulighed for forenkling.  

 

Det vil være hensigtsmæssigt at få afdækket, hvilke butikker der ikke sælger de 

mængder økologisk svinekød, de har potentiale til og sætte ind med oplysning om, 

hvordan de kan øge salget fx gennem oplysning til slagteren og butiksbestyreren. 

 

Det bør afklares, hvordan der kan gøres en indsats for at øge indkøb og brug af 

økologisk svinekød af supermarkeder, leverandører/grossister, samt aftagere som 

kokke, foodservice og uddannelsessteder. 

 

Potentialet for afsætning af frosset økologisk svinekød er ikke udnyttet, og det vil være 

hensigtsmæssigt at iværksætte en undersøgelse af forbrugernes præferencer og 

markedspotentialet for afsætning af frosset økologisk svinekød.  
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1. Søer og pattegrise  
 

Ifølge økologireglerne skal pattegrisene være mindst 40 dage gamle, før de fravænnes. Efter 

brancheaftalen for økologi er de i gennemsnit 7 uger ved fravænning, men ingen må være under 

6 uger. Smågrise fravænnes typisk, når de er mindst 7 uger gamle. 

 

Pattegrisedødeligheden har de senere år været stigende i den økologiske produktion [5]. 

Søernes adfærd, alder og fysik betyder noget for, hvor mange af de levendefødte pattegrise, 

der overlever. Store kuld resulterer også i høj pattegrisedødelighed. Derudover giver de 

fysiske faringsforhold i hytter på friland året rundt udfordringer i forhold til at holde 

pattegrisedødeligheden nede, bl.a. fordi opsyn og overvågning med dyrene er vanskeligere 

end i en stald. Dette skyldes bl.a. det typisk anvendte hyttedesign.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pattegrisedødelighed og kuldstørrelse   

Det er vigtigt, at søerne kan passe deres egne pattegrise, og det forudsætter bl.a. ensartede 

store, sunde grise. En del af de fødte pattegrise er undervægtige ved fødslen som følge af 

store kuld, ligesom store kuldstørrelser fører til, at flere grise fødes svage eller underudviklede 

[7]. Disse grise har svært ved at overleve alene ved soens indsats, bl.a. fordi de har større 

risiko for underafkøling omkring fødslen.  

 

Anvendelse af samme avlsmateriale og indsættelse af ikke-økologiske dyr i den økologiske 

produktion1 har resulteret i, at kuldstørrelsen i den økologiske produktion vokser, lige som den 

gør i den ikke-økologiske produktion2. Dette kan være en medvirkende årsag til, at der ses et 

øget problem med pattegrisedødelighed i den økologiske produktion. 

 

Mulig løsning: 

 Kuldstørrelse, ensartethed og pattegrisedødelighed  

Der skal være fokus på, at der i avlsprogrammet selekteres efter søer, der får det antal 

smågrise, som er optimalt i forhold til, hvor mange der er levedygtige, og som soen har 

mælk til.  

                                           

 
1 Se bilag 3 for regler for indsættelse og omlægning af ikke-økologiske dyr. 
2 Med ”ikke-økologisk produktion” henvises i denne rapport til indendørs produktion af svin, også kaldet konventionel 
produktion. Der er producenter som producerer svin på friland uden at være økologer, og i langt de fleste tilfælde vil 
deres udfordringer svarer til udfordringerne i den økologiske produktion. Deres evt. særlige udfordringer behandles 
ikke i denne rapport. 

Som del af projektet VIPiglets er 3.298 

økologiske pattegrise obduceret [6]. Der 

er stor variation i dødsårsagerne imellem 

besætningerne og i mindre grad i de 

skiftende årstider. 

 

Klemte:  38 pct. 

Dødfødte:  24 pct. 

Aflivet:    8 pct. 

Svagfødte:    5 pct. 

Sult:    6 pct.  

Traume:    3 pct. 

Ukendt:  10 pct. 

Andet:    6 pct. 
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I avlsarbejdet er det vigtigt at avle efter at opnå størst mulig ensartethed i kuldet, så der 

ikke er så stor spredning i pattegrisenes størrelse, dvs. stærkere kuld, men færre 

pattegrise.  

 

Pattegrisedødelighed og hytter, fareforhold og management 

Soen skal have ro, når den farer, men det skal være muligt at kunne gribe ind, hvis der opstår 

problemer. Det er derfor vigtigt at kunne tilse søer og smågrise i hytterne, uden at soen bliver 

forstyrret, da det kan bevirke, at soen ændrer stilling, og derved kan komme til at lægge sig 

på pattegrisene. Tilsyn og let adgang til soen og pattegrisene er vigtigt særlig lige efter faring, 

og mens pattegrisene er helt små.  

 

Muligheden for tilsyn er ikke optimal i de eksisterende hyttetyper. Mange hytter har kun én 

åbning, og det betyder, at det kan være vanskeligt at komme til at give faringshjælp og tilse 

so og pattegrise uden at forstyrre soen. Overvågning på video har været afprøvet og er ikke 

optimalt, da landmanden ofte kommer for sent, når der opstår behov for at gribe ind, fordi 

hytterne står ude på marken.  

  

En anden problemstilling er, at søerne er blevet større, og hytterne ikke tilsvarende er 

reguleret i størrelse. Soen vil normalt gå rundt, inden den lægger sig for at sikre sig, at der 

ikke ligger pattegrise i lejearealet. I nogle hyttetyper er det derfor svært for soen at bevæge 

sig rundt, hvilket øger risikoen for, at hun lægger sig på pattegrisene. Nogle søer bruger 

hyttens vægge til at støtte sig til, når hun lægger sig. Når væggen er skrå (hytten er bredere i 

bunden end i toppen) mangler soen støtte især i den sidste fase af læggebevægelsen. Hvis 

bevægelsen bliver mere ukontrolleret, kommer soen muligvis til at lægge sig på pattegrisene 

[8]. Derfor har valget af hyttetype indflydelse på overlevelsesmulighederne for pattegrisene. 

 

Derudover er de eksisterende hyttetyper meget lave, hvilket er uhensigtsmæssigt for 

medarbejderne. Her er udfordringen at opnå en god arbejdshøjde i hytten og samtidig opnå et 

godt indeklima hele året, der tilgodeser dyrenes behov. I forbindelse med større hytter er det 

specielt en udfordring at holde en tilstrækkelig høj temperatur i hytten i vinterhalvåret. 

 

Mulig løsning: 

 Optimeret hyttedesign 

Optimering af hyttedesign og størrelsen kan sandsynligvis reducere 

pattegrisedødelighed og skader på pattegrisene. Det vil være relevant at videreudvikle 

på de eksisterende hyttetyper eller udvikle nye, der tilgodeser det pladsbehov, soen 

har. Generelt er der behov for større hytter end dem, der allerede findes, da søerne er 

blevet større de sidste 20 år. Det vil være hensigtsmæssigt med to forskellige 

hyttestørrelser, da søer er forskellige, og det er vigtigt, at hytten er stor nok til, at soen 

kan vende sig rundt, men også at der kan opretholdes en god temperatur. Hytter, der 

kan åbne i taget eller med to indgange, efterspørges. 

 

Stærke, sunde racer og god bensundhed 

De fleste økologiske søer er ude på folden hele året rundt, og det er derfor nødvendigt med 

sunde, stærke dyr, der trives ude. Da den økologiske svineproduktion er en lille branche, har 

den af økonomiske årsager ikke særligt udviklede racer, der er forædlet til bedre at kunne 

klare sig uden for året rundt. Der anvendes derfor samme racer som i den ikke-økologiske 

produktion. 

 

I avlsarbejdet er det vigtigt fortsat at avle efter god benstyrke, da økologiske svin er ude hele 

året. Særligt stærke ben er vigtigt, da det hjælper soen til at kontrollere sine bevægelser, når 

hun lægger sig og dermed reduceres risikoen for, at hun lægger sig på pattegrisene. Der skal 

også være opmærksomhed på forskellige racers modtagelighed over for ledbetændelse. 
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Mulige løsninger: 

 Avle efter stærke, sunde racer 

I avlsarbejdet skal der tages højde for, at der er behov for stærke, sunde racer, som er 

velegnede til at gå ude hele året. Både soen og pattegrisene skal kunne trives på friland 

sommer og vinter i det danske klima.  

 

 Avle efter god benstyrke 

Avlsprogrammer der selekterer efter god bensundhed og modstandsdygtighed over for 

ledbetændelse. 

 

Moderegenskaber 

Det er nødvendigt, at søer som farer på friland har gode moderegenskaber og et roligt 

temperament, så hun er nem at omgås. Da overvågning af søerne og pattegrise er 

vanskeligere på friland end i en stald, skal soen i højere grad selv tage sig af smågrisene. 

Derudover er det vigtigt, at søerne har en høj mælkeproduktion og kan udnytte foderet uden 

at komme i for dårligt huld.  

 

Mulige løsninger: 

 Avle efter gode moderegenskaber  

Der skal avles efter søer med gode moderegenskaber, som sikrer et stærkt og 

levedygtigt kuld smågrise. 

 

 Avle efter høj mælkeproduktion 

I avlsarbejdet er det vigtigt at avle efter dyr med høj mælkeproduktion, uden at søerne 

bliver magre. 
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2. Fravænnede smågrise  
 

I økologisk svineproduktion fravænnes pattegrisene senere end i ikke-økologisk produktion, og 

de begynder at æde lidt foder, mens de fortsat dier hos soen. Selvom pattegrisene går 

længere hos soen og dermed får mælk og kontakt til soen i en længere periode end i ikke-

økologisk produktion, er fravænningsdiarré en udfordring i den økologiske produktion.  

 

Fravænningsdiarré 

Fravænningsdiarré opstår, når pattegrisen fravænnes soens mælk. Årsagen til diarré er 

formentlig et samspil mellem flere faktorer. Medvirkende årsager til diarré er: overgangen fra 

animalsk protein i soens mælk til vegetabilsk protein i foderet, stress i forbindelse med 

fravænning fra mælk til udelukkende fast foder, ændringer i miljøet – fra at gå på fold med 

soen, til at gå i stier med andre smågrise, hvor nyt foder og vandsystem skal læres, samtidig 

med at en rangorden skal dannes.   

 

Mulige løsninger: 

 Senere fravænning 

Det skal undersøges nærmere, om en senere fravænning kan nedsætte 

fravænningsdiarré, og hvordan man optimerer brug af dette tiltag i sin produktion. 

 

 Fravænning på friland 

Det skal undersøges nærmere, hvordan fravænning på friland kan bruges til at 

nedsætte fravænningsdiarré, og der skal udvikles produktionssystemer og redskaber, 

der understøtter dette tiltag. 

 

Zink og kobber 

Økologiske svin har et fysiologisk behov for zink og kobber ligesom andre pattedyr. Det tilføres 

som udgangspunkt via foderet. Også i økologisk produktion er det tilladt at bruge zink og 

kobber i svinefoder, da det står på økologiforordningens bilag 6 [9].  Zink og kobber har også 

en forebyggende effekt på fravænningsdiarré, men giver samtidig nogle miljømæssige 

udfordringer, da overskuddet udskilles på marken. Se kapitel 7 om miljøpåvirkning. 

 

Ud over den zink, som tildeles via foderet, kan der i økologisk svineproduktion tildeles ekstra 

zink til medicinsk behandling, på lige fod med ikke-økologisk. Ekstra zink ordineres af 

dyrlægen, da det er kategoriseret som et veterinært lægemiddel.  

 

Mulig løsning 

 Begrænset anvendelse af zink og kobber 

Anvendelse af zink og kobber bør kunne begrænses i den økologiske produktion. 

Der skal arbejdes for, at de økologiske grise får den mængde zink (og kobber), som 

svarer til deres fysiologiske behov.  

 

Det bør derfor undersøges, hvor meget medicinsk zink, der anvendes af økologer, og 

hvordan man kan optimere den mængde zink og kobber, der tildeles via foderet, så det 

tilgodeser grisenes behov. Dette kan med fordel kombineres med indsatsen i kapitel 7 

om miljøpåvirkning af zink og kobber.  
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3. Slagtesvin 

 
Slagtesvin er fællesbetegnelse for grise af begge køn i alderen fra 12 uger til slagtning. 

Økologiske grise slagtes typisk ved en vægt på ca. 115 kg levende vægt. De fleste økologiske 

slagtesvin holdes på stald, men skal have adgang til et udeareal.  
 

Hangrise 

Hangrise kastreres for at undgå hangriselugt i kødet. Ifølge både de generelle regler og 

økologireglerne må hangrise kun kastreres uden forudgående bedøvelse, hvis det sker mellem 

2. og 7. levedøgn, og der gives smertelindring.  

 

Hangriselugt er en ubehagelig lugt, der i nogle tilfælde fremkommer i forbindelse med 

tilberedning af svinekød fra ukastrerede hangrise og skyldes forhøjede koncentrationer af 

skatol og androstenon i fedtvævet. Ikke alle ukastrerede hangrise udvikler hangriselugt, men 

p.t. findes der ikke nogen effektiv måde til at frasortere kød med hangriselugt, hvilket gør det 

svært at sælge kød fra hangrise som fersk kød.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En større andel af økologiske svin har hangriselugt end ikke-økologiske. Det er uklart, hvorfor 

det forholder sig sådan, udover at økologiske svin i gennemsnit er ældre, når de slagtes, da de 

er lidt længere tid om at opnå den optimale slagtevægt. Androstenon dannes i testiklerne fra 

grisene er kønsmodne, og da en del økologiske grise vokser lidt langsommere end de ikke-

økologiske, bliver de ældre ved slagtning. Dette forhøjer risikoen for, at de når at blive 

kønsmodne, og det kan være medvirkende til, at andelen af økologiske grise, der har 

hangriselugt på grund af androstenon, er højere. 

 

Derudover er hangriselugt i et vist omfang genetisk betinget, og det er muligt at avle sig til 

dyr, der naturligt har en lavere forekomst af hangriselugt. Der er behov for at undersøge, om 

andre racer giver færre udfordringer med hangriselugt - og om det er muligt at introducere 

disse racer. 

 

Det er p.t. ikke muligt at kønssortere sæd fra grise. I så fald ville antallet af fødte hangrise 

kunne begrænses og dermed ville udfordringerne ift. kastration, hangriselugt mv. kunne 

begrænses.  

 

Frasorteringsandelen af slagtesvin pga. hangriselugt kan muligvis mindskes gennem optimeret 

fodring, lavere slagtevægt, avl og management. Fodring med cikorie, jordskokker, roepiller 

eller korn 4-5 dage før slagtning kan muligvis sænke niveauet af skatol i kødet. Cikorie er p.t. 

for dyrt at dyrke til svinefoder i Danmark, men kan blive mere interessant, hvis kastration 

forbydes i forbindelse med hangriseproduktion. Cikorie har også andre gavnlige virkninger fx 

på parasitter [12]. 

Den danske målsætning for 

svineproduktion generelt er, at kastration 

uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018 

[10]. Branchen underskrev i 2010 en EU-

deklaration om stop for kastration af 

pattegrise senest i 2018, men denne 

målsætning vil imidlertid være svær at nå 

inden for tidsgrænsen grundet den 

manglende mulighed for med sikkerhed at 

kunne frasortere kød med hangriselugt. 
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Mulig løsning: 

 Forskellige tiltag der reducerer hangriselugt    

Der er behov for at undersøge, om optimeret fodring, lavere slagtevægt, avl og 

management kan mindske andelen af slagtesvin med hangriselugt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bedøvelse og smertelindring ved kastration  

Ifølge både de generelle regler3 og økologireglerne er der krav om smertelindring ved 

kastration. Der mangler dog viden om, hvordan kastration foretages på den mest 

hensigtsmæssige måde i forhold til dyrevelfærden, herunder om det er bedst at bedøve grisen 

inden kastrationen eller om kastration uden bedøvelse er bedre dyrevelfærd, da selve 

bedøvelsen formentlig kan påvirke grisen negativt.  Udvalget ønsker et kvalificeret grundlag af 

tage beslutning ud fra. 

 

Mulig løsning: 

 Bedøvelse ved kastration 

Der er behov for at undersøge om og hvordan, der opnås bedst mulig dyrevelfærd ved 

kastration, når dyrene farer på friland. Særligt er det hensigtsmæssigt at få belyst, om 

det er bedst at bedøve ved kastration eller undlade.  

 

Medicinpakningernes størrelse 

Dyrlægen udskriver smertestillende medicin, og landmanden må selv administrere det i forhold 

til den konkrete behandling. Når der er tale om et registreret veterinært lægemiddel, må alle 

økologer bruge det.  

 

Medicinpakningernes størrelse er en udfordring for økologer. Økologerne må ikke selv 

diagnosticere dyrene, og medicin skal bortskaffes efter endt dyrlægeordineret behandling af 

dyret/dyrene. Medicinpakkernes størrelse er generelt tilpasset de store ikke-økologiske 

besætninger, som må have medicin stående, hvis de har en sundhedsaftale. De store 

medicinpakker gør, at økologerne er nødt til at kassere medicin, hvilket ikke umiddelbart er i 

overensstemmelse med den økologiske tankegang.  

 

 

Mulig løsning: 

 Medicinpakningernes størrelse er en generel problemstilling for økologiske besætninger. 

Udvalget opfordrer til, at Sundhedsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet finder 

en løsning på denne udfordring. 

 

 

                                           

 
3 Bekendtgørelse nr. 1471 af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr.  

Projektet NO-CAST har vist, at 

hangriselugten delvis kan undgås ved en 

kombination af ændret slutfodring og 

lavere slagtevægt (80 kg levende 

vægt). Det viser sig dog, at den højere 

afregningspris per kg pga. lavere 

frasortering ikke kan kompensere fuldt 

ud for værditabet, som skyldes lavere 

slagtevægt. Det konkluderes derfor, at 

hangrise ikke kan konkurrere med 

galtgrise [11].  
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Adfærd 

Det er ønskeligt, at grisene har et roligt temperament, som gør det nemmere at håndtere 

dem, fx ved vaccinationer, tilsyn og blanding af dyr i nye hold.   

 

Hangrisenes adfærd er formentlig afhængig af racen, idet andre racer end de gængse kan 

have et andet temperament. Det har formentlig også indflydelse på dyrenes adfærd, hvor 

mange hangrise, der går sammen, hvordan alderssammensætningen er, og om der er forhold i 

staldindretningen, som enten stresser grisene, eller får dem til at kede sig, så de udviser 

uhensigtsmæssig adfærd. 

 

Handyr, der ikke kastreres, kan have en anden adfærd end kastrerede dyr, og det stiller krav 

til håndteringen af hangriseflokken, da der ses flere aggressioner, når dyrene ikke er 

kastrerede [13]. Ikke-kastrerede hangrise er mere aktive end kastrerede hangrise og kan 

være hårde ved flokfæller, bl.a. ved at de springer op på hinanden. Idet de kan blive 

kønsmodne, inden de opnår den ønskede slagtevægt opstår der risiko for, at de løber de 

sogrise, de evt. går sammen med. Det kan medføre slagtning af drægtige dyr. Ifølge de 

generelle regler er der forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr i den 

sidste tiendedel af drægtigheden4. Der kan sættes spørgsmålstegn ved det dyreetiske i at 

slagte drægtige dyr.   

 

Hvis det skal være muligt helt at udfase kastrering af hangrise, skal det undersøges, hvilke 

staldsystemer, fodring, racer mv., der er mest optimale, og hvordan produktionssystemet skal 

indrettes for at tilgodese adfærden hos hangrise, der ikke kastreres. Enten ved en særlig 

indretning af staldene, fokus på flokstørrelse og floksammensætning, holde dyrene på friland 

frem til slagtning eller andre tiltag.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulig løsning: 

 Staldindretning til ikke-kastrerede slagtesvin 

Det skal undersøges nærmere, hvordan staldene skal indrettes til ikke-kastrerede 

hangrise, så der tages hensyn til deres adfærd. 

 

 

 

 

                                           

 
4 Lovbekendtgørelse nr. 258 af 8. marts 2013 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og 
heste i den sidste tiendedel af drægtigheden.  

I forbindelse med projektet NO-CAST har man set 

på, hvordan dyrenes vedfærd påvirkes af 

forskellige managementtiltag for hangrise. I 

projektet har man undersøgt, hvor meget dyrenes 

sloges, antal skrammer og antal opspring på 

artsfæller, de går sammen med. Det viste sig, at 

grupperingsstrategier og gruppestørrelser ikke 

har den store indflydelse, bortset fra at dyr i 

større grupper (30 svin) fik flere skrammer end 

dyr i mindre grupper (15 svin). Den seksuelle 

adfærd, der fører til opspring, er tilsyneladende 

mere et individuelt træk hos det enkelte dyr [14]. 
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Halebid  

I økologisk produktion må der ikke foretages rutinemæssig halekupering. Der kan søges 

dispensation til halekupering, hvis der er nødvendigt for dyrenes sundhed og velfærd. 

NaturErhvervstyrelsen har ikke fået ansøgninger om tilladelse til halekupering af økologiske 

svin i 10 år. Baseret på optællinger af halelæsioner på slagterierne, tyder det på, at der er 

større forekomst af halebid i økologisk/frilandsproduktion ift. den konventionelle [15]. 

Forekomsten er meget diffus, periodeafhængig og varierer meget mellem besætninger, hvilket 

gør det svært at løse.  

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Mulig løsning: 

 Reduceret halebid 

Der er behov for at få belyst, hvorfor halebid opstår i økologiske besætninger, og 

hvordan det stoppes. Vidensdeling og erfaringsudveksling er vigtigt i denne 

sammenhæng, samt at indhente viden fra udlandet.  

 

 

  

Optælling af læsioner hos 

økologiske/frilandsslagtesvin og 

konventionelle slagtesvin på et 

slagteri har vist, at forekomsten af 

læsioner efter halebid er 2,37 pct. hos 

økologiske/frilands og 0,76 pct. hos de 

konventionelle [15]. Dette viser, at 

halekupering ikke er en løsning, der 

fjerner forekomstens af halebid, da 

også konventionelle slagtesvin får 

halebid, selvom de langt de fleste får 

kuperet halen. Selvom forekomsten er 

lav, er økologiske producenter 

interesserede i at sætte fokus på 

området. 
 

 

Der er undersøgelser i gang i regi af 

Udviklingscentret for Husdyr på 

Friland om at nedbringe antallet af 

halebid hos frilands- og økologiske 

grise. Derudover er der iværksat 

flere projekter vedrørende 

halebidning hos konventionelle 

indendørsgrise i regi af branchen, 

SEGES og Aarhus Universitet. 
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4. Avl 
 

Der findes ingen økologiske avlsselskaber, og da den økologiske svineproduktion er en lille 

produktionsgren med særlige problemstillinger, er der begrænset interesse fra de eksisterende 

avlsselskaber i at avle til økologiske produktionsforhold. Grundmaterialet for økologiske racer 

er derfor baseret på de racer, som bruges til indendørs svineproduktion. Ud over nedenstående 

udfordringer og mulige løsninger, er der nævnt mulige løsninger i andre kapitler, hvor avl 

indgår.  

 

Nuværende racer 

På nuværende tidspunkt anvendes i økologisk svineproduktion for det meste den samme 

krydsningsso (Landrace x Yorkshire eller Yorkshire x Landrace) som i den ikke-økologiske 

produktion. Der insemineres typisk med sæd fra Duroc-orner. Som det fremgår andre steder i 

denne rapport giver anvendelsen af samme avlsmateriale som i den ikke-økologiske 

produktion nogle udfordringer i den økologiske produktion.  

 

Mulig løsning: 

 Avlsindeks 

I avlsarbejdet er det vigtigt, at økologiske avlslinjer prioriteres efter økologernes 

udfordringer. 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Andre racer 

Der skal være mulighed for at basere produktionen på andre racer, da der findes et udvalg af 

specialgrise og specialprodukter som fx. Velfærdsdelikatesser®, der produceres i mindre skala. 

Udvalget ønsker, at der også fremover skal være plads til denne diversitet, da forbrugerne 

efterspørger disse specialprodukter. Der vil således også være plads til producenternes 

præferencer, både hvad angår produktionsmetode og racevalg. Herved opnås gode muligheder 

for at udvikle og producere specielle grise. 

 

 

 

 

 

 

DCA (Aarhus Universitet) har 

kortlagt producenters ønsker til 

alternativt avlsmål for soracer til 

frilands- og økologisk produktion af 

svin [16]. Det konkluderes, at 

producenterne ønsker en anden 

sammensætning af den genetiske 

forbedring af søerne i deres 

produktion. Soens vigtige 

egenskaber defineres lidt 

anderledes og vægtes anderledes. 
 

 

Via DanAvl kan økologer nu vælge KS-

orner efter en anden rangliste end den 

konventionelle. Projektet ”Differentieret 

avl af økologiske grise – via Danavl” har 

givet de forskellige avlsparametre som fx 

kødprocent og foderudnyttelse en anden 

økonomisk vægtning for den økologiske 

produktion. Dermed bliver der en ændret 

rækkefølge af ornernes avlsmæssige 

værdi, og dermed ændres deres 

prioritering på ranglisten.  

DanAvls arbejde fortsætter målrettet den 

konventionelle produktion, og dette vil 

smitte af på de orner, der rangeres efter 

det økologiske indeks [17]. 
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Forbedret avlsmateriale 

Den økologiske produktion stiller andre krav til grisene end indendørs produktion. Nogle af de 

egenskaber som efterlyses, formodes at findes i andre racer. Det er beskrevet i kapitlerne 1-3, 

hvilke områder der er vigtige at fokusere på i avlsarbejdet for henholdsvis søer og pattegrise, 

fravænnede smågrise og slagtesvin. 

 

Der er p.t. for lidt viden om, hvilke racer der findes med disse gode egenskaber, og om 

hvordan de via krydsning kan introduceres i den økologiske produktion.  

 

Mulige løsninger: 

 Beskrivelse af raceegenskaber 

Generelt er det vigtigt for avlsarbejdet at få beskrevet de racer, der kan være 

interessante i økologisk produktion der findes, så det kan gå indgå i det fremtidige 

avlsarbejde på en systematisk måde. 

Da avlsarbejde er dyrt og langvarigt, er der behov for en langsigtet plan, og at der 

afsættes tilstrækkelige ressourcer til det. 

 

 Afprøvning af andre racer og nye krydsningskombinationer 

Det er vigtigt at få afprøvet andre racer og krydsningskombinationer i praksis i 

forskellige produktionssystemer, for at kunne finde frem til de mest optimale 

kombinationer af racer, krydsninger og systemer. 

 

 

 

  

Det fremgår af DCA’s notat [16], 

at der umiddelbart ikke er nogen 

anden race eller racekombination, 

der kan erstatte de søer, der 

bruges i den danske udendørs 

svineproduktion i dag pga. ønske 

om fedtfattigt svinekød, som 

afregnes højest i den danske 

afregningsmodel. 
 

 

 

Projektet Robuste Racer har set på 

mulighederne for at bruge den 

engelske race Saddleback, hvor 

erfaringerne fra en dansk økologisk 

bedrift er positive, bortset fra 

udfordringer med for lav kødprocent i 

slagtesvinene. Ifølge forfatterne til 

projektets rapport, kunne det 

overvejes at genintroducere 

Hampshire. Denne race er 

kendetegnet ved en høj kødprocent og 

lav kuldstørrelse. Ulempen er farvede 

aftegn. 
 

 



 

23 

5. Foder 

 
Økologisk svineproduktion har et større forbrug af foder per kg tilvækst end den ikke-

økologiske produktion. Det skyldes, at de økologiske grise naturligt har et større behov for 

energi til aktivitet - da de bevæger sig mere - og til termoregulering (opretholdelse af konstant 

legemstemperatur) under forskellige temperaturforhold samt til evt. fordampning af fugt fra 

hudoverfladen. Disse processer er energikrævende.  
 

Foder til økologiske svin skal opfylde de generelle regler for foder til produktionsdyr. 

Derudover er der særlige regler for bl.a. tildeling af visse tilsætningsstoffer til foder i økologisk 

produktion. Økologerne har en række særlige udfordringer i forhold til foderoptimering og 

spild.  

 

Proteinsammensætning 

I den ikke-økologiske produktion bruges syntetiske aminosyrer i foderet for at sikre en optimal 

proteinsammensætning. Tilsætning af kunstige aminosyrer er ikke tilladt i den økologiske 

produktion. Det giver udfordringer, idet det vanskeliggør optimering af foderblandingerne, så 

de indeholder den mængde essentielle (nødvendige) aminosyrer, som dyrene har behov for 

uden, at omkostningerne til foderblandingerne stiger. Sammensætning af foder, der opfylder 

normen for essentielle aminosyrer, medfører, at indholdet af råprotein og ikke-essentielle 

aminosyrer ofte bliver højere end nødvendigt. Det betyder, at grisene skal bruge energi på at 

udskille overskydende råprotein og aminosyrer, hvilket både er en belastning af grisene og en 

potentiel belastning af miljøet, idet ekstra råprotein i foderet alt andet lige vil medføre mere 

kvælstof i urin og gødning. Udfordringen er størst ved smågrisefoder og ungsvinefoder, idet 

disse dyregrupper har det højeste behov for mængde essentielle aminosyrer pr. foderenhed.  

 

Foderblandinger og fodringsstrategier 

Økologiske grise har et forventet merforbrug af energi, men ikke protein, til aktivitet og 

termoregulering (jf. ovennævnte). I dag er der risiko for at de økologiske svin overforsynes 

med protein, fordi deres ernæring i høj grad er baseret på behov fastlagt på indendørs ikke-

økologiske svin. Det påvirker både økonomien og miljøet negativt. Der er behov for at 

undersøge økologiske svins ernæringsmæssige behov og på grundlag heraf udvikle 

foderblandinger og fodringsstrategier tilpasset økologiske forhold.  

 

Mulige løsninger: 

 Foderoptimering 

Det vil være hensigtsmæssigt at undersøge og optimere på foderblandinger og 

fodringsstrategier til økologiske svin5. Der er behov for forskning om grisenes 

tarmsystem for at kunne lave en fodersammensætning inklusiv grovfoder, som 

udnyttes optimalt og dermed mindsker spild og tab af ressourcer. 

 

 Næringsstofbehov  

Der er behov for at få en bedre forståelse af næringsstofbehov hos økologiske svin i 

deres forskellige faser i produktionen og i overensstemmelse med deres fysiske 

aktivitet, herunder især energi, aminosyrer og fosfor6. 

 

 Alternative aminosyrer  

Det kan være relevant at se på, om der findes alternative kilder til aminosyrer, som kan 

være interessante at bruge i økologien. Fx at udvikle relevante 

                                           

 
5 I overensstemmelse med konklusionen i Vidensyntese 2015, kapitel 4 [18]. 
6 I overensstemmelse med konklusionen i Vidensyntese 2015, kapitel 4 [18]. 
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proteintilskudsfodermidler på grundlag af konkurrencedygtige økologiske afgrøder som 

fx bælgplanter, forgæret kløver og nye marine fodermidler6. 

 

 Udvikling af systemer som kan håndtere fermenteret foder  

Fermenteret foder kan være interessant at se på i den økologiske produktion, da dette 

muligvis kan øge foderudnyttelsen og styrke mave-tarm sundheden. En bedre 

foderudnyttelse betyder mindre tab af ressourcer (næringsstoffer), hvilket er godt for 

både økonomi og miljø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grovfoder 

En anden uafklaret problemstilling vedrørende fodring af økologiske svin er brugen af 

grovfoder. Specielt de drægtige søer kan omsætte store mængder grovfoder, men det er kun 

sparsomt belyst, hvordan omsætningen af den totale foderration påvirkes af mængden, typen 

og kvaliteten af det grovfoder søerne tildeles. Svin har en langsom tilvænning til grovfoder. 

Der er stor viden om grovfoderomsætning hos drøvtyggerne, men meget begrænset viden om 

grovfoderomsætning hos grise. Mange grovfodermidler som fx lucerne indeholder en høj andel 

af essentielle aminosyrer. Der er behov for mere viden om, hvordan grovfoderet (som 

økologiske svin skal have adgang til) kan bidrage til grisenes proteinforsyning. Der mangler 

viden om betydningen af forskellige grovfodertypers indvirkning på slagtesvinenes mave-tarm-

sundhed. Der mangler desuden viden om den miljømæssige konsekvens af at anvende 

grovfoder til svin. Reelt er det uafklaret, om det mindsker eller øger miljøbelastningen på både 

kort og længere sigt.  

 

Der er muligvis potentiale i at anvende løv fra træer i agroforestry systemer som foder (jf. 

kapitel 6). Bladene af pil, poppel og hassel indeholder 17-18 % fiber og 14-16 % råprotein ift. 

tørstof. Det bør undersøges nærmere, om der er potentiale i, at løv fra træerne kan udgøre en 

alternativ foderkilde til grise ift. fordøjelse og udnyttelse af næringsstofferne herfra. 

 

Mulig løsning: 

 Mere viden om grovfoder 

Der er behov for en indsats om grovfoder, som vil kunne bidrage med nyttig viden om 

såvel foderomsætning, trivsel og miljøbelastning og effekten af forskellige typer af 

grovfoder.  
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Proteinkilder 

Der er behov for at finde alternativer til soja som proteinkilde i foder, idet importeret foder 

ikke er i overensstemmelse med økologireglernes hensigter om lokal selvforsyning. Økologisk 

soja importeres, er dyrt og har et højt CO2-aftryk. Udvidelse af national foderforsyning er 

ønsket i forhold til den økologiske tankegang. Hestebønner, hamp, lupiner, insekter, marine 

fodermidler er interessante som alternative proteinkilder.  

 

Mulig løsning: 

 Alternative proteinkilder 

Der undersøges pt., om og hvordan ovennævnte alternative proteinkilder kan 

anvendes. Der er behov for opfølgning, både i form af flere forsøg og undersøgelser 

samt formidling til producenterne.  

 

Spild 

Et tredje indsatsområde vedrørende foder er spild. Både det fysiske spild i mark og stald, og 

det fysiologiske spild, der er nævnt ovenfor. Det fysiske spild er, som ved indendørs 

svineproduktion, afhængig af udfodringsudstyr og management, men derudover kan der være 

et ikke ubetydeligt spild til fx fugle, der stjæler foder på markerne.  

 

Mulig løsning: 

 Begrænsning af spild 

Spild er omdrejningspunkt i et større GUDP-projekt som primært adresserer 

udfordringer med fysisk spild og fysiologisk foderspild i staldene, samt spild på grund af 

skadedyr på faremarkerne. Der vil blive behov for en opfølgning der fokuserer på det 

tekniske udstyr der anvendes ved fodring i mark og stald. Projektet forholder sig ikke til 

spild i forbindelse med brugen af grovfoder, hvilket der også bør følges op på. 
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6. Produktionssystemer 

 
Produktionssystemer omfatter den del af bedriften, som anvendes til selve griseproduktionen, 

fx folde, stalde og udearealer, og management på bedriften. Både i den standardiserede 

produktion, men også når der er et ønske om at differentiere produktionen, kan producenten 

støde på nogle udfordringer, som er knyttet til det. Det er vigtigt, at der sikres et godt 

nærmiljø til grisene. 

 

Ny- og ombygning 

En del producenter vælger at ombygge en eksisterende stald, når den økologiske produktion 

påbegyndes, enten ved omlægning eller ved opstart. Det er typisk ældre staldanlæg, som ikke 

længere anvendes til deres oprindelige formål. På nuværende tidspunkt mangler der 

retningslinjer for, hvordan man ombygger og indretter stalden, så den er egnet til en økologisk 

slagtesvineproduktion og fungerer efter hensigten. Hovedparten af den viden, der ligger til 

grund for indretningen af stalde til økologiske svin er baseret på viden fra det konventionelle 

system, som adskiller sig på mange punkter. Økologerne har flere strenge at spille på, som 

både giver nogle muligheder og udfordringer fx tildeling af grovfoder, halm i lejearealet, mere 

plads pr. dyr og udeareal. Der er behov for at se på, hvordan de forskellige ressourcer bedst 

muligt udnyttes for at tilgodese dyrenes adfærd og sikre et godt samspil mellem ude og inde, 

så den ekstra plads udnyttes bedre end i dag, fx en opdeling af rummet, som bedre tilgodeser 

dyrenes adfærd samtidig med, at der er gode arbejdsforhold. Staldene skal indrettes således, 

at der sikres et godt nærmiljø til grisene både inde og ude på alle årstider. Det er desuden 

vigtigt at sikre velfungerende lejearealer med mindst muligt svineri. Erfaringer viser, at det 

oftest er bedre at samle smågrisene fra et kuld i en sti, end at sortere på vægt eller andet, da 

de så undgår at skulle lave ny rangorden.  

 

Ventilation og klima 

I en åben, naturligt ventileret stald kan der være udfordringer med træk og vind, herunder 

mulighed for regulering af åbninger mellem inde- og udearealet, hvilket især kan være en 

udfordring ved omskift i vejr. Grise termoregulerer ved i kolde perioder at grave sig ned i 

strøelsen og ligge tæt. Da de ikke kan svede er de mere følsomme over for høje temperaturer, 

og der er krav om køle-tiltag i stalden som fx overbrusningsanlæg.  
 

Indearealer 

Ifølge økologireglerne skal halvdelen af det lovmæssigt fastsatte indeareal være med fast gulv. 

I anlægget har dyrene forskellige områder til de forskellige behov og adfærdsmønstre, de har. 

Fx indrettes et område til fodring og drikke, et område som sove- og hvileareal og et område 

som gødeareal. Staldsystemerne virker imidlertid ikke altid efter hensigten. Fx i nogle tilfælde 

gøder grisene på det faste gulv, hvilket øger bl.a. ammoniakfordampningen og tilsøler 

hvilearealet. De økologiske stalde er åbne bygninger, hvilket betyder, at indeklimaet påvirkes 

af temperatur og luftfugtigheden udenfor. Det giver nogle udfordringer med at sikre et godt 

termisk klima i hvilearealet, som hverken er for varmt om sommeren eller for koldt om 

vinteren. 

 

Udearealer i tilknytning til stalde 

Økologireglerne kræver, at dyr, der er på stald, uhindret har adgang til et udeareal, og der 

skal være mulighed for at søge skygge. Mindst 50 pct. af det areal i udearealet, som kræves 

som minimum i økologireglerne, skal være fast gulv. I praksis er mange udearealer beton, som 

ikke altid fungerer optimalt i forhold til hygiejne og ammoniakfordampning.  
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Udendørsarealerne skal tilgodese grisenes naturlige adfærd og leve op til forbrugernes 

forventning til den økologiske produktion samtidig med, at de begrænser ammoniaktabet fra 

gyllen. Udearealerne skal indrettes, så de er attraktive og bliver brugt af grisene efter 

hensigten. Hos nogle producenter udnytter grisene ikke udearealet optimalt, muligvis fordi de 

har begrænset beskæftigelse derude. Indretningen har muligvis også indflydelse på 

forekomsten af halebid. 

 

 

 

Mulige løsninger: 

 Nybyggeri og indretning 

Der mangler nytænkning i forhold til nybyggeri og indretning af eksisterende 

staldbygninger, som tager højde for alle krav, der stilles til staldanlæg til økologisk 

svineproduktion, herunder indearealer, og som inddrager den viden, der er på området, 

bl.a. vedr. ventilation og klima.  

 

 Tilskudsmuligheder til ombygning 

Der er bedre mulighed for ombygning af stalden og medfinansiering fra banken hertil, 

hvis der kan opnås direkte tilskud til ombygningen, uden der er krav om brug af ny 

teknologi mv, som der er i nuværende miljøteknologiordning.  

Samme gælder for installationer i forhold til ventilation, klima og termoregulering.  

Økologiske slagtesvineproducenter vil kunne søge tilskud til bl.a. renovering af stalde 

under moderniseringsordningen.  

 

 Udearealer skal gøres attraktive 

Det prioriteres meget højt at få udearealet til at fungere godt. Slagtesvinenes udeareal 

skal gøres attraktivt, og det skal undersøges, hvad der skal til for at opnå det. 

 

 Indeareal og klima 

Der er behov for mere viden om grisenes termoregulering og gødeadfærd. Denne viden 

skal bruges til at lave mere optimale indretninger af staldenes indearealer. Desuden er 

der behov for mere viden om, hvordan klimaet i stalden optimeres. 

 

Rode- og beskæftigelsesmateriale samt strøelse 

I den økologiske produktion anvendes en stor mængde halm til beskæftigelses- og 

rodemateriale og strøelse7. På nuværende tidspunkt er der forskel på, hvor meget halm de 

forskellige økologiske svineproducenter bruger afhængig af de produktionssystemer, de har. 

Staldene skal være indrettet således, at udmugning, opbevaring og udspredning af halm kan 

foretages på en hensigtsmæssig måde, såvel for grisene som for landmanden/medarbejderne. 

Kravet til strøelsesmængden er, at det skal være tilstrækkeligt til, at lejet, uanset underlag, 

                                           

 
7 Strøelse er fx halm, sand eller savsmuld. 
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altid er rent, tørt og former sig efter dyrets krop. Fødevarestyrelsen har udgivet vejledning om 

beskæftigelses- og rodemateriale, som gælder for alle svin [19]. Derudover skal økologerne 

overholde reglerne i økologivejledningen. Det fremgår heraf, at alle svin skal have adgang til 

rodematerialer og grovfoder (halm, løs jord, ensilage og grøntfoder m.m.).    

 

Mulig løsning 

 Håndtering af beskæftigelses- og rodemateriale  

Der er behov for øget fokus på valg og brug af beskæftigelses- og rodemateriale. 

På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvor meget beskæftigelses- og rodemateriale 

der er behov for, og hvor det skal placeres i anlægget, da der mangler viden om 

sammenhæng mellem staldindretning og grisenes adfærd. 

 

Miljøgodkendelse 

Da det økologiske landbrug ikke har de samme muligheder for at begrænse tabet af 

næringsstoffer, fx ved forsuring af gyllen og lukkede staldanlæg, der kan reducere 

fordampning af ammoniak, som ikke-økologiske brug, er økologiske svineproduktioner i dag 

fritaget både fra kravet om generel ammoniakreduktion og om BAT (Best Available 

Technology). De eneste miljøkrav i relation til ammoniak og lugt, der i dag gælder for 

økologisk svineproduktion, er afstandskrav fra stald til sårbare naturområder, samt 

lugtgeneafstande til nabobebyggelser. Disse afstandskrav beregnes på baggrund af normtal fra 

den ikke-økologiske produktion, da der ikke findes pålidelige tal for emissionen fra økologiske 

brug. Studier indikerer dog, at det samlede ammoniaktab kan være 3-4 gange så høj fra 

økologiske slagtesvin som fra ikke-økologiske [18]. 

 

Dyr på græs er endvidere fritaget fra afstandskravet til sårbar natur. 

 

Mulig løsning 

 Ny målrettet regulering 

Der pågår i øjeblikket arbejde om generel ny regulering af miljøpåvirkning, hvori 

branchen er inddraget. Økologiske svinebedrifter tages med i opsætning af en ny 

målrettet regulering. Resultatet heraf afventes, og der foreslås derfor p.t. ikke 

specifikke løsninger.   
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Alternative produktionssystemer 

Ved siden af arbejdet med at forbedre systemerne i den standardiserede økologiske 

produktion, skal der arbejdes på udvikling og forbedring af andre produktionssystemer, som 

senere fravænning, slagtesvin på friland, mulighed for svineproduktion i kombination med skov 

(agroforestry), osv. Nogle udfordringer, som er forbundet med denne differentiering, er 

beskrevet i andre kapitler, andre beskrives herunder.  

 

Agroforestry/skovlandbrug/bevoksning på udearealer  

Agroforestry defineres som en integreret 

arealanvendelse, hvor træer, buske og lignende 

dyrkes i forening med afgrøder eller husdyr [20]. 

En af de mest oplagte fordele ved agroforestry er 

øget produktion per arealenhed, idet der både 

produceres fx kød og træbiomasse på det samme 

areal. Derudover er det forventeligt, at 

agroforestry reducerer ammoniaktab og 

udvaskning af næringsstoffer samt har en positiv 

effekt på biodiversitet sammenlignet med 

separat produktion [21].  

 

I Danmark er agroforestry stadig i sin vorden. 

Der er enkelte økologiske svineproducenter, der 

har plantet energiafgrøder som fx pil og poppel i 

farefolde primært af dyrevelfærds- og 

miljømæssige hensyn.  

 

Mulig løsning: 

 Optimering af agroforestry ift svineproduktion 

Der er et behov for at få kvantificeret forventede fordele, ligesom der stadig er mange 

ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan systemerne bedst indrettes for at optimere 

produktionen og gøre agroforestry så attraktiv som muligt i praksis. 

 

 

Grundbetaling og afgrødekode til træbevoksning på folden 

Skovlandbrug er ikke tilskudsberettiget til grundbetaling som sådan. Dog kan dele af arealet 

være tilskudsberettiget såsom et areal med permanent græs eller et areal med lavskov, og 

disse arealer skal anmeldes som selvstændige marker med hver sin kode. 

 

Der er ikke mulighed for at give grundbetaling til skovlandbrug under 

grundbetalingsordningen, men der er planer om, at skovlandbrug fra 2016 skal kunne indgå 

som et harmoniareal og derfor får tildelt en afgrødekode og gødningsnorm som altså ikke er 

tilskudsberettiget til grundbetaling. NaturErhvervstyrelsen har fra 2016 hævet den øvre 

grænse for antal af træer pr. ha på omdriftsarealer til 100. 
 

Der er i princippet muligt at have en tilskudsordning for skovlandbrug under 

landdistriktsprogrammet, og dette kunne føre til, at de dele af arealet, som lever op til 

grundbetalingsbetingelserne, kan indgå som MFO-areal. Der er dog pt. ingen planer om en 

sådan ordning. 

 

For svineproducenterne er det vigtigste, at træerne på arealet opfylder de behov, der er ift. 

grisene (foder, skygge) og miljøbelastning (optagelse af næringsstoffer). Deres opfattelse er, 

at det ikke er en evt. tilskudsordning, som skal være afgørende for, hvor mange og hvilke 

træer der kan/skal være på arealet.  

 

 

 

 

 

Det undersøges i projektet 

pECOSYSTEM, hvordan miljø- og 

klimabelastning i økologisk 

svineproduktion reduceres ved at 

benytte træbevoksede udearealer, hvor 

træernes biomasse bruges til 

energiproduktion. Andre fordele ved 

denne produktionsform er fx, at 

træerne giver dyrene skygge og kan 

give naturlig føde for dyrene, fx frugt 

og nødder. Træerne kan måske bruges 

til fodring (landmanden giver grisene 

løv og grene) og selvfodring (grisene 

samler selv ude i folden). 
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Mulig løsning: 

 Grundbetaling efter næste reform  

Branchen ønsker, at der arbejdes for, at der fra næste reform, hvor forordning om 

direkte betalinger [22] ændres, er mulighed for, at arealer, som er bevokset med 

træer, som fx skovlandbrug, er berettiget til grundbetaling.  

 

Slagtesvin på friland 

Produktion af slagtesvin på friland fra fødsel til slagtning praktiseres kun af ganske få 

producenter i Danmark, på trods af at dette er forbundet med væsentlig lavere 

etableringsomkostninger i forhold til ’staldproduktion’ og formentlig harmonerer med mange 

økologiske forbrugeres forventninger til økologisk svinekød. Blandt årsagerne er besværlige 

arbejdsgange i forbindelse med udsortering, hegning mm, et højt foderforbrug og en betydelig 

risiko for miljøbelastning som følge af et stort næringsstofoverskud.  

 

Skal der åbnes op for flere slagtesvin på friland, er der behov for udvikling af mere integrerede 

systemer, hvor grisene i højere grad finder en betydelig andel af deres føde direkte på marken, 

fx via fouragering på jordskokker, og hvor grisene i langt højere grad flyttes med rundt i 

sædskiftet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulige løsninger: 

 Differentieret økologisk produktion 

Udvikling af en differentieret økologisk svineproduktion skal understøttes, så et større 

forbrugersegment imødekommes.  

 

 Næringsstofudnyttelse 

Der skal udvikles managementstrategier, systemer og teknologi til hyppige flytninger af 

grise på friland for at sikre en bedre fordeling og udnyttelse af de fra svineholdet 

afsatte næringsstoffer (bedre integration af grisene i en større del af 

planteproduktionen). 
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7. Miljøpåvirkning 
 

 

Miljøpåvirkningen fra økologisk svineproduktion stammer både fra staldanlægs inde- og 

udeareal med slagtesvin og fra folde med søer og pattegrise. Slagtesvin gøder ikke kun på 

staldens spaltegulv, men også på de faste arealer, som øger risikoen for fordampning af 

ammoniak. Søerne går ude hele året rundt og gøder i foldene. Den bevoksning, som findes i 

folden er typisk græs, som især i vinterperioden ikke er i stand til at udnytte alle 

næringsstoffer, som bliver tilført. Næringsstoffer, især kvælstof, udvaskes pga. nedbør. 

 

Typisk har en økologisk svinebedrift to sædskifter, dels et sædskifte, der inkluderer 

frilandssvineproduktionen, ofte et 2 eller 3 års sædskifte, og dels et sædskifte som ikke 

involverer frilandssvineproduktion. Den miljøpåvirkning, der er fra disse øvrige arealer 

behandles ikke nærmere her. Ifølge Vidensyntese 2015 [18] er tab af næringsstoffer på 

bedriften en udfordring i den økologiske svineproduktion. 

 

Fordampning af ammoniak 

Selvom der mangler generel viden om ammoniakfordampningen i økologisk svineproduktion, 

kan det siges, at ammoniakfordampningen fra økologiske slagtesvinestalde typisk er højere 

end fra ikke-økologiske [18]. Vidensyntese 2015 påpeger, at medvirkende faktorer til den 

øgede ammoniakfordampning per dyr er et højere indhold af kvælstof fra protein i foderet, 

højere foderforbrug, større tilsølet areal per dyr samt udformning af gulv-, gødnings- og 

ventilationssystemer.   

 

Tildeling af grovfoder kan tænkes at påvirke ammoniakfordampningen både positivt og 

negativt. Grovfoder kan reducere pH-værdien og dermed mindske ammoniakfordampningen. 

Samtidig kan grovfoderet dog reducere kvælstof-udnyttelsen i den samlede foderration, hvilket 

øger kvælstofudskillelsen og dermed normalt også ammoniakfordampningen. Den reelle 

betydning af grovfoder kendes ikke på nuværende tidspunkt. Omvendt indikerer forsøg, at der 

er lavere ammoniakfordampning fra udegående søer end fra søer på stald [23].   

 

Generelt er det et problem i forhold til at udvikle og iværksætte miljøforbedrende tiltag, at den 

faktiske emission fra økologiske svin ikke kendes. 

 

Mulige løsninger: 

 Reducering af ammoniakfordampning  

Det skal undersøges nærmere, hvor stor ammoniakfordampningen er i den økologiske 

produktion, og hvad der forårsager den. Der er behov for udvikling af metoder til 

måling af ammoniaktab i åbne stalde og på udearealer. Der skal følges op på 

resultaterne fra projekt pEcosystem, og udvikles virkemidler til at mindske tabet. 

 

 Arbejdsindsatsen  

Ved ændret management kan en del af ammoniakfordampningen muligvis undgås, fx 

ved jævnlig at fjerne gødning fra de faste arealer, ved at indrette arealet på en anden 

måde eller tildeling af rodemateriale. Der vides dog for lidt om grisenes adfærd på 

nuværende tidspunkt til at kunne vejlede landmænd optimalt herom. Der er behov for 

en bedre forståelse af svins gødeadfærd med henblik på udvikling af staldsystemer, 

hvor gødningsafsætning i højere grad kan styres gennem dyrenes adfærd. 

 

Udvaskning af kvælstof 

Kvælstofudvaskningen er typisk også højere i den økologiske end i den konventionelle 

svineproduktion [18]. Den højere udvaskning i den økologiske produktion skyldes primært et 

stort N overskud på den del af bedriftens arealer, der anvendes til udegående søer [24]. Folde 

til udegående søer skal dimensioneres efter et harmonikrav på 1,4 DE per ha per år. På disse 

arealer skal dyretætheden vurderes som et gennemsnit af to år, dvs. der må maksimalt være 

2,8 DE per ha hvert andet år svarende til en forventet N-belastning på 280 kg N per ha. På 
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grund af øget indhold af råprotein i foderet for at sikre forsyning med essentielle aminosyrer 

kombineret med et større foderforbrug i økologisk praksis er der risiko for høje N overskud i 

foldene, hvilket øger risikoen for udvaskning, især fordi det kan være vanskeligt at bibeholde 

græsdække kombineret med ujævn fordeling af gødning over folden. Der opstår typisk 

hotspots omkring foder og hytter, idet grisene færdes der mest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næseringning 

Soen kan næseringes for at undgå, at 

græsdækket på farefolden ødelægges, 

når soen roder i jorden med trynen. Når 

folden ikke er tilstrækkelig bevokset 

med græs kan det bl.a. medføre en øget 

risiko for udvaskning af næringsstoffer. 

Næseringning af soen er tilladt i 

økologisk produktion i Danmark. 

Forskning har vist, at ringede søer 

erstatter deres rodeadfærd med at 

græsse, tygge, snuse rundt og æde 

uden at vise tegn på frustration eller 

unormal adfærd, men det anses af nogle 

for at være en udfordring i forhold til 

dyrevelfærden, fordi ringen hindrer soen 

i at rode i jorden, hvorved soen fratages 

muligheden for en naturlig adfærd [24].  

 

Mulige løsninger: 

 Træer i folden  

I produktionssystemer med anden bevoksning i folden, der kan opsamle næringsstoffer 

og derved reducere risiko for udvaskning, har man ikke nødvendigvis samme behov for 

græsdække. I disse tilfælde kan næseringning muligvis undlades. Udfordringerne med 

alternative produktionssystemer er behandlet nærmere i kapitel 6. Der er behov for at 

kvantificere effekten af træer i foldene samt placering af træerne. 

 

 Efterafgrøder og integreret produktion 

Kvælstofudvaskning kan reduceres ved brug af efterafgrøder på folden. Det skal 

undersøges, hvordan brug af efterafgrøder kan optimeres således, at det opsamler 

mest kvælstof, herunder hvilke planter der skal bruges, såningstidspunkt osv. Det skal 

undersøges nærmere, hvordan svinefoldene i højere grad kan integreres i hele 

sædskiftet på bedriften således, at de afsatte næringsstoffer fordeles på et større areal.  

 

 

I farefolden er der et stort flow af næringsstoffer bl.a. fordi søerne omsætter store 

mængder foder for at kunne levere mælk til deres pattegrise. Tab af disse 

næringsstoffer kan mindskes ved at lade farefolden indgå i sædskiftet således, at brug 

som fold afveksles med en kvælstofforbrugende afgrøde. Det vil være interessant at 

se, om næringsstofferne kan opsamles på anden vis, så en større andel bliver udnyttet. 

Projektet Farefolde med beplantning til søer på friland har afprøvet forskellige 

koncepter. Fordele og ulemper er beskrevet for 2 koncepter (A med pil og kørevej, og 

B med pil uden kørevej). Koncept C med poppel uden kørevej er først afprøvet fra 

2013 og derfor ikke beskrevet ift. fordele og ulemper. Pil og poppel var valgt fordi det 

er energiafgrøder (som der kunne opnås støtte til) og som opsamler mange 

næringsstoffer. 
 



 

33 

 

Zink og kobber  

Det er kun en lille del af foderets indhold af zink og kobber, som optages i kroppen, resten 

udskilles med svinegyllen. Fra den ikke-økologiske produktion ved man, at der opstår 

forurening af landbrugsjorden med zink og kobber, når gyllen spredes. På nuværende 

tidspunkt er der ikke overblik over, hvor meget zink og kobber, der anvendes i den økologiske 

produktion, og hvor stor miljøpåvirkningen er.  

 

Det kan se ud som om, der er et overforbrug af zink i foder i den økologiske produktion, fordi 

indholdet af zink i foder er baseret på hvor mange kg foder en ikke-økologisk gris har behov 

for. En økologisk gris har behov for mere foder og får derfor mere zink.  

 

Mulige løsninger: 

 Foder 

Ved at optimere foderblandinger, tildeling af grovfoder og aminosyrer kan en del spild 

og dermed belastning af miljøet udgås. Fodring skal tilpasses grises behov (se mere i 

kapitel 5 om foder) 

 

 Undersøgelse af overskuddet af zink og kobber 

Fra den ikke-økologiske svineproduktion ved man, at tilførslen af zink til 

landbrugsjorden ved et dyretryk på 1,4 DE/ha langt overstiger den mængde der fjernes 

med afgrøderne. I lyset af ønsket om at udvide den økologiske svineproduktion, bør det 

undersøges, hvor stort zink- og kobberoverskuddet er i husdyrgødning fra økologiske 

svin, og hvordan det kan begrænses.  
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8. Øget produktion  

 
Da der har været mangel på økologisk svinekød i Danmark i 2015, er det relevant at se på, 

hvordan produktionen kan øges. Branchen mener, at produktionen af økologisk svinekød skal 

være forbrugerbaseret, og at der skal være en lille smule underforsyning af økologisk 

svinekød, så pris og efterspørgsel opretholdes. Udviklingen bør være markedsbaseret. 

 

Produktionen af økologisk svinekød kan øges ved, at eksisterende økologer producerer flere 

slagtesvin eller, at der kommer flere økologiske svineproducenter. Der er en del udfordringer 

forbundet med at omlægge eller starte som økolog, bl.a. miljøgodkendelse, finansiering, og 

behov for (efter-)uddannelse.  Derudover skal man være indstillet på at arbejde udendørs.  

 

Nyuddannede landmænd 

I visse kredse blandt unge landbrugsskoleelever har økologisk svineproduktion lav status og 

betragtes som en uinteressant nicheproduktion. Det er derfor svært at tiltrække unge kræfter 

til erhvervet - både som nye producenter og til at omlægge fra ikke-økologisk produktion. 

Økologisk svineproduktion appellerer ikke til de unge. Økologisk kvægproduktion har ikke 

samme udfordring. 

 

Mulig løsning: 

 Branding målrettet unge landmænd 

Der skal skabes en anderkendelse af økologisk svineproduktion blandt de unge, både 

blandt landbrugsskoleelever og unge, der skal til at vælge uddannelse. Økologisk 

svineproduktion har muligvis et imageproblem, og branding vil være en mulighed. Der 

skal dog oplyses og formidles om arbejdsindsatsen i økologisk svineproduktion i forhold 

til ikke-økologiske produktion, fx på landbrugsskolerne. Der er behov for gode 

rollemodeller, der fortæller om deres bedrift. Der kunne holdes inspirationskurser. 

 

Tiltrækning af nye økologer 

Økologisk svineproduktion kan være fysisk hårdt arbejde, og man skal være indstillet på at 

være meget udenfor. Det er en arbejdstung landbrugsgren og arealet med dyr, der skal tilses 

er større end på ikke-økologiske bedrifter. Derfor bruges der samlet flere arbejdstimer per 

årsso end i konventionel svineproduktion. Fx når grisene skal flyttes fra folden til stalden, ved 

tilsyn af dyrene på foldene, rengøring af udearealer og håndtering af halm. 

 

Der er i 2015 foretaget mange omlægningstjek hos potentielle økologiske svineavlere for at 

skabe interesse og incitament for omlægning til økologi. Det vidner om, at der er interesse for 

omlægning.  

 

Mulig løsning: 

 Oplysning og rådgivning 

Det er vigtigt, at tilskud til omlægnings- og fastholdelsestjek fortsætter. 

En måde at få flere til at omlægge til økologisk svineproduktion kunne være at holde 

kurser for ikke-økologiske hobbyavlere, hvis der kan skabes kontakt til dem, fx via et 

rejsehold om økologi og dyrevelfærd, samt stand om økologi på svinekongressen. Der 

kan udarbejdes økologimateriale i rejsekuffert, der kan lånes. 

Gennem disse indsatser kan vidensniveauet hos potentielle økologer øges, som også 

kan brugs i forhold til den skepsis, de møder, fx fra banker.  

 

Eksisterende økologer 

Det er pt. primært de store bedrifter, som udvider deres produktion. Der synes ikke 

umiddelbart at være ønske blandt de mellemstore bedrifter om at udvide til at blive store 

bedrifter inden for økologisk svineproduktion. Der er måske en mulighed for, at mindre 
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bedrifter, som er for små til at være en fuldtidsbedrift, kunne udvides til mellemstore 

økologiske bedrifter. 

 

Mulig løsning: 

 Rådgivning 

Det vil være gavnligt med et fastholdelses- eller udvidelsestjek, så mindre brug kan få 

regnet på, hvad der skal til for at blive en fuldtidsbedrift, hvad det betyder for 

arbejdsindsatsen og indtjeningen at udvide produktionen, eller om de eksisterende 

rammer tillader en udvidelse og i hvilken størrelsesorden.  

 

Flere grise på bedriften 

Indsætningsreglerne betyder, at der det kan være en langvarig proces, hvis man ønsker at 

udvide sin økologiske svinebedrift. Se bilag 3 om økologireglers krav om indsætning af 

økologiske grise. 

 

Mulig løsning: 

 Indsætningsregler 

Bedre information til nyomlæggere både fra NaturErhvervstyrelsens side og fra 

omlægningskonsulenterne/erhvervet. 

 

Finansiering 

Efter finanskrisen har det været svært for landbruget at låne penge til investeringer i 

produktionsanlæg mv. Også i forhold til køb af ejendom er bankerne tilbageholdende. 

 

Producenterne oplever, at bankerne frafalder finansieringsmuligheden, når der ikke foreligger 

miljøgodkendelse ved køb af en ejendom. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager 

efter § 10 (mindre bedrifter) er ca. 4,5 måneder og knap 8 måneder for en sag efter § 11 

(mellemstore bedrifter). Det er muligt at anvende en særlig anmeldeordning i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37 [25], som giver mulighed for at omlægge til 

økologi via en anmeldelse. Afgørelse på baggrund af anmeldelsen skal træffes indenfor 2 

måneder. Regeringen og KL har i december 2015 indgået aftale om konkrete mål for 

sagsbehandlingen på bl.a. husdyrgodkendelser. Målet for mindre landbrug er 110 dage 

gennemsnitlig sagsbehandlingstid (ca. 3,5 måneder) og for mellemstore landbrug 155 dage 

(ca. 5 måneder). Loftet for sagsbehandlingstiden er for alle typer husdyrbrug 180 dage (ca. 6 

måneder).  

 

Nogle pengeinstitutter har ikke tilstrækkeligt kendskab til økologi og tør ikke finansiere 

økologer, men gerne ikke-økologisk produktion.  

 

Mulig løsning: 

 Modelberegning og ønske om forhåndsgodkendelse 

Der er behov for modelberegninger på økonomien for økologer på bedriftsniveau, så det 

opfattes som et erhverv på lige fod med ikke-økologisk landbrug med driftsøkonomi, 

dækningsbidrag og andre generelle regnskabsmæssige elementer. Dette vil skabe 

troværdighed hos bankerne og vil være med til at forbedre finansieringsmulighederne. 

Producenterne ønsker, at kommunerne kan give en midlertidig miljøgodkendelse eller 

forhåndsgodkendelse baseret på fx oplysninger om dyretæthed fra databaseudtræk 

el.lign. hos kommunen. Dette er ikke muligt inden for de gældende regler for 

miljøgodkendelse af husdyrbrug og Miljøstyrelsen vurderer, at det er meget vanskeligt 

at udforme anvendelige lovregler herom.  

 

Tilskudsmuligheder  

Det er problematisk, at der hovedsagelig kun kan opnås tilskud til at udvikle ny teknologi. Der 

mangler tilskudsmuligheder, som omfatter den almindelige drift, fx hytter, faste køreveje, 

smarte låger og udearealer mv., selvom miljøteknologiordningen kan yde støtte til nogle af 

disse etableringsudgifter.     
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Økologiske svineproducenter kan også søge tilskud under den økologiske 

investeringsstøtteordning. Der kan fx gives tilskud til frostfri vandforsyning. De teknologier, 

der kan søges tilskud til, kan ses på ordningens teknologiliste, som findes på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ordningen kan ikke yde tilskud til genanskaffelser. 

 

Mulig løsning: 

 Tilskud til flere tiltag 

Det kunne være hensigtsmæssigt med tilskudsmuligheder til etableringsudgifter uden 

der er krav om brug af ny teknologi mv, som der er i nuværende miljøteknologiordning.  

 

Det vil være positivt, hvis den særlige økologiske investeringsstøtteordning til en række 

specifikke teknologier for bl.a. svinebrug kunne udbredes, så den dækker de 

efterspurgte elementer. 
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9. Produktudvikling og afsætningsfremme 
 

På nuværende tidspunkt er der god afsætning af dansk økologisk svinekød. Efterspørgslen har 

været stigende i 2015, hvorfor der er godt potentiale til at udvide produktionen. I årene 2012-

2015 blev ca. 85 pct.8 af alle producerede økologiske slagtesvin i Danmark slagtet af Friland 

A/S. Herunder skitseres, hvorfor en øget produktion medfører et behov for produktudvikling og 

afsætningsfremme, og hvilke udfordringer det giver.  

 

Større udbud og produktudvikling 

Begrænset udbud af økologisk svinekød er den største barriere for at kunne imødekomme 

efterspørgslen og afsætte mere. Særligt efterspørges nye udskæringer, men også 

forarbejdning og smagsvariation, hvor smagen er helt i top. Forbrugerne forventer dog, at 

økologisk kød er noget helt særligt, især pga. prisforskellen i forhold til ikke-økologiske varer. 

Langt det meste økologiske svinekød sælges som fersk kød og ikke som pålæg. 

 

Økologikontrollen skal sikre forbrugernes tillid til de økologiske varer. Kontrolkravene vedr. 

adskillelse til ikke-økologisk kød, identifikation og dokumentation for balance mellem købte og 

solgte mængder kan imidlertid forekomme besværlige for detailslagtere i fx supermarkeder, 

som ønsker at udskære økologisk svinekød. Dermed kan økologikontrolkravene udgøre en 

barriere. 

 

Salget af økologisk svinekød skal baseres på standardprodukter, da den største efterspørgsel 

ligger hos kød herfra. Der skal dog være plads til en differentieret produktion med brug af 

andre racer, men disse sælges bedst, når de markedsføres som lokalt producerede grise mv. 

Disse varer kan være et supplement til basisproduktionen, og de sælges som regel 

hovedsageligt i gårdbutikker. Meget økologisk svinekød sælges som spotvarer i 

supermarkederne og er ikke i fast sortiment. Lokalt producerede varer kan stort set altid 

sælges, men de udgør kun en lille del af salget.  

 

En differentieret produktion vil gøre det muligt at tilbyde en anden og mere varieret 

kødkvalitet, end den vi ser i dag, med fx en anden fedtprocent, en anden farve eller anden 

smag. En del af slagtekroppen vil kunne sælges som specialprodukter, der fx kan være 

forarbejdet og markedsført på en ny måde, som vi ikke kender i Danmark. En udfordring er 

imidlertid, at hele slagtekroppen skal afsættes, og typisk vil efterspørgslen efter kød af særlig 

kvalitet kun omfatte enkelte udskæringer. Det forventes endvidere, at dette kun vil udgøre en 

lille del af den samlede afsætning af økologisk svinekød.   

 

Mulige løsninger: 

 Mangel på producenter af smågrise 

Fundamentet for øget salg er, at der kommer flere producenter af smågrise. De 

udfordringer, som ligger i forøgelse af råvaregrundlaget (flere producenter og flere 

slagtesvin), behandles i kapitel 8. 

 

 Gennemgang af om økologikontrolkravene kan gøres lettere for detailslagtere 

Økologireglernes krav om adskillelse og dokumentation for balance mellem købte og 

solgte mængder skal sikre forbrugernes tillid til de økologiske varer. Kontrolkravene 

kan imidlertid forekomme besværlige og udgøre en barriere for detailslagtere i 

butikkerne, som ønsker at udskære økologisk svinekød. Der bør derfor foretages en 

gennemgang af, om økologikontrollen kan gøres lettere for detailslagterne uden at 

forbrugertilliden svækkes. 

 

 

                                           

 
8 Baseret på tal fra Økologistatistikken [1] og Frilands årsberetninger 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 
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 Afsætningssikkerhed  

Flere sikre afsætningsmuligheder for økologisk svinekød i Danmark, herunder flere 

varer i butikkernes faste sortiment, vil bidrage til øget afsætningssikkerhed. 

 

 Den tidligere del af værdikæden og slagterikapacitet 

Det er vigtigt at gennemgå den tidlige del af værdikæden for at sikre, at der er 

tilstrækkelig slagterikapacitet til de ekstra dyr, der skal slagtes for at imødekomme den 

øgede efterspørgsel. Mobile slagterier er dyre, mindre leverancer er dyre at få slagtet 

på grund af kravet om sporbarhed og adskillelse.  

 

 Forsyningssikkerhed og høj kvalitet 

Øget konkurrence kan imødekommes ved god logistik og nøjagtighed ved levering og 

afhentning af kød samt ved at være dygtig til at kunne levere varer af god kvalitet.  

 

Geografisk forskel og image hos de unge 

Økologiske varer sælges hovedsageligt i de store byer og i den østlige del af Jylland. Der ser 

dog ud til, at salg i provinsen er på vej op [26]. Det er særligt de højtuddannede, der køber 

økologiske varer.    

   

De unge opfatter generelt svinekød som gammeldags og foretrækker andre kødprodukter. Ud 

over de gængse svineprodukter som koteletter og hakket svinekød mv. ved de unge ikke, 

hvordan de skal tilberede svinekød og forbinder ikke svinekød med sund kost [27], [28].  

 

Forbrugere, der køber økologisk kød, bruger i gennemsnit mindre kød. Det kød, som spises, er 

i højere grad et supplement til grøntsager som hovedingrediens i måltidet. Det forventes, at 

andelen af danskere som køber økologisk vil vokse og dermed er der også et potentiale for 

øget afsætning af økologisk svinekød, uanset at der købes mindre økologisk i forhold til ikke-

økologisk pr. forbruger.  

 

Mulig løsning: 

 Målrettet indsats 

Der er fortsat behov for kampagner mv for at få stimuleret det økologiske forbrug uden 

for de større byer. Der skal desuden gøres en indsats for at sikre, at svinekødet i 

fremtiden ikke bliver til et produkt, som kun spises som den traditionelle flæskesteg 

ved højtiderne som jul. 

 

Forbrugernes forventninger 

Forbrugerne har store forventninger til økologisk kød, fordi det er dyrere. Det, der særligt 

betyder noget for dem, er naturlighed, frihed og gode pladsforhold for dyrene, at grisene er 

meget uden for, kort transporttid til slagteriet, meget begrænset brug af penicillin og andet 

medicin. Selvom der arbejdes for at effektivisere produktionen, må det forventes, at økologisk 

svinekød fortsat vil være markant højere i pris end ikke-økologisk. Producenterne vil ikke 

kunne imødekomme alle forbrugernes forventninger ift. fx dyrevelfærd og MRSA-frit kød. Det 

er vigtigt at fortælle, hvorfor økologisk svinekød er dyrere, hvorfor man kastrerer og hvilke 

overvejelser producenten står i ift. dyrevelfærd og generelt at tage forbrugernes bekymring 

om MRSA og GMO alvorligt og italesætte det, selvom MRSA er et generelt problem. 

 

Fortællinger og nye forbrugere 

Økologisk svinekødssalg skal fremmes gennem andet end smag og god kvalitet. Forbrugerne 

har en forventning om, at økologi er sundere og smager bedre [29], [30], men det er ikke 

derfor, de køber det. Det er miljø og etiske hensyn (klima, bæredygtighed og dyrevelfærd) 

som er grundlæggende årsager til at forbrugerne vælger økologi [31]. Det er på disse 

parametre økologisk og konventionelt grundlæggende adskiller sig. Fortælling er især vigtig 

ved salg af nicheprodukter, mens salg af store partier kræver, at varerne er ensartede. 

Indkøberne skal være klar til at tage andre udskæringer hjem i butikkerne, så hele 

slagtekroppen afsættes til en attraktiv pris. 
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For forbrugerne er prisen en faktor [32], men tendensen er, at fokus på prisen er faldet de 

seneste par år. Det er hovedsagelig 45+ segmentet, der køber økologisk svinekød, og det vil 

være hensigtsmæssigt at satse på dem, da de har midlerne til at købe det. Da de unge er 

fremtidens forbrugere, er det dog også vigtigt at få fat i dem. De er bevidste forbrugere og 

sætter dyrevelfærd højt. Det er vanskeligt at få fat i andre forbrugergrupper, og de unge skal 

guides lidt, fx findes der mange spændende opskrifter med svinekød, som kan udbredes. 

 

Mulig løsning: 

 Nye kunder og fortælling 

Svinekød har et kedeligt image, og der kan godt udvikles på ”fortællingen om økologisk 

svinekød”, bl.a. bedre dyrevelfærd, ansvarlighed i produktionen, længere tid uden for, 

at klimaaftrykket ved produktion er markant bedre end for oksekød og kød fra andre 

drøvtyggere herunder lam. De ikke-økologiske producenter har været dygtige til at 

fortælle om deres varer og nicheprodukter, og det kunne den økologiske branche lade 

sig inspirere af.  

  

Hangriselugt 

Hangriselugt skyldes stofferne skatol og androstenon, der udvikles hos nogle hangrise, se også 

kapitel 3 om slagtesvin og kapitel 5 om foder. Lugten afgives ved opvarmning af kødet, og 

forbrugernes følsomhed over for hangriselugt er meget forskellig både i forhold til køn og på 

tværs af landegrænser [33], [34]. Kødet fra frasorterede slagtekroppe, hvor skatolindholdet i 

spækket overstiger sorteringsgrænsen, anvendes til forarbejdede produkter, der spises kolde, 

fx pålæg. Der findes ikke nogen oplagte afsætningsmuligheder for kød med afvigende lugt 

hverken nationalt som internationalt. Kød fra godkendte slagtekroppe kan afsættes til fersk 

konsum på lige fod med kød fra so- og galtgrise. Den tilgang har dog givet udfordringer for 

økologiske hangrise, idet en del af kødet fra slagtekroppe godkendt vha skatolmetoden udviste 

hangriselugt – givetvis som følge af højt androstenonindhold. Viden om alternativ anvendelse 

af lugtende hangrisekød, er begrænset [33]. For at undgå markeds- og forbrugerreaktioner 

som følge af kød med hangriselugt, er det derfor nødvendigt at frasortere de lugtende 

slagtekroppe, og der er behov for at udvikle laboratorietests og metoder til effektivt at 

detektere stofferne, så der kan ske frasortering af dette kød. Fastlæggelse af 

sorteringsgrænser skal fastlægges, således at man på den ene side sikrer en tilfredsstillende 

kvalitet af det godkendte kød, og på den anden undgår at sortere unødigt meget kød fra. Det 

nuværende udstyr til detektion af hangriselugt er ikke tidssvarende, og det måler kun det ene 

lugtstof; skatol, og brug af menneskenæser er for dyrt og usikkert. Tilsvarende er der behov 

for at afdække mulighederne for anvendelse af kød fra frasorterede slagtekroppe.  

 

  

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

En forbrugerundersøgelse af kød 

fra hangrise viste, at både 

androstenon og skatol havde 

betydning for hangriselugt og -

smag i såvel koteletter, schnitzler, 

rullepølse som bacon. 

Androstenon var vigtigst for smag 

og havde kun mindre indflydelse 

på lugt, mens skatol var lige vigtig 

for både smag og lugt [35]. 
 

 

Projektet ”Ornelugt – hurtigmetode 

til samtidig måling af skatol og 

androstenon” er i gang med at 

udvikle en metode, der sikkert og 

med stor ensartethed kan detektere 

hangriselugt i slagtekroppe, hvorved 

der kan ske en sikker frasortering af 

kød med afvigende lugt. 

Projektmålet er at udvikle en 

hurtigmetode til brug i laboratoriet 

samt et koncept for færdigudvikling 

af en onlinemetode til brug for 

sortering på slagterierne.  
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Mulig løsning: 

 Hangriselugt 

Der er behov for udvikling af metoder til detektion af hangriselugt i slagtekroppe, så der 

kan ske en sikker og effektiv frasortering af kød med afvigende lugt. Der er behov for 

at arbejde med produktudvikling i forhold til kød med afvigende lugt. Det skal 

prioriteres. Det er vigtigt, at det også kan anvendes inden for økologien. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Eksportmarkeder 

På nuværende tidspunkt eksporteres ca. 60 pct. af alt økologisk svinekød. En øget produktion 

pga. større efterspørgsel og afsætning på hjemmemarkedet, betyder ikke, at eksportmarkedet 

automatisk kan vokse med samme hastighed. I andre lande spises andre kødprodukter og 

udskæringer end i Danmark, og dermed er der en eksportmulighed for andre dele af dyret og 

evt. andre racer. Fx foretrækker man i Kina og Korea fedtmarmoreret svinekød, så den gamle 

danske landrace kunne være interessant i denne forbindelse. 

 

Friland A/S sælger skinkerne til Frankrig, som er den største aftager af økologisk svinekød, 

mens hovederne går til Kina. Kæber kan godt sælges på det danske marked i mindre 

målestok, men resten af hovedet kan ikke sælges, når kæberne er taget ud. Det er en 

udfordring at sælge indmaden.  

 

Mulig løsning: 

 Udvidelse af nuværende og nye markeder  

Det kan være et behov for en indsats ift. de eksisterende markeder. Men også til at 

finde flere eksportmarkeder. Lande som Kina, Japan og Korea er de kommende nye 

eksportmarkeder med andre præferencer. 

 

Frostvarer 

Da langt hovedparten af det økologiske svinekød sælges som ferskt, og det købes i afmålte 

mindre partier, for at være sikker på at alt afsættes. Butikkerne vil få forholdsvis stort 

økonomisk tab, hvis for meget af kødet overskrider sidste salgsdato. Ved at have udskæringer 

på frost bliver risiko for økonomisk tab mindre. I Danmark er der ikke tradition for at købe 

frosset økologisk svinekød. Også frosne færdigretter sælges kun i meget begrænset omfang.  

 

Mulig løsning: 

 Produktudvikling  

Det er muligt, at markedet for frosset svinekød og færdigretter kan vokse i fremtiden, 

men det forventes ikke, at der kan afsættes store mængder svinekød på denne måde. 

Produktudvikling, som fx frosne færdigretter, kræver, at der er tilstrækkelige mængder 

svinekød til rådighed, da særlige ingredienser indkøbes i store batches med begrænset 

holdbarhed. Dette kan give et stort spild, hvis råvarerne ikke er tilgængelige.      

  

 

 

DMRI/Teknologisk Institut igangsætter i 2016 et projekt om industriel 

anvendelse af kød fra frasorterede hangrise. Her ses bl.a. på 

mulighederne for at reducere hangriselugt og –smag ved marinering, 

røgning, saltning og tørring, fermentering samt fortynding.  

Projektet gennemføres i samarbejde med kødindustrien.  
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Foodservice 

Der er stor interesse for økologiske produkter i foodservice-branchen, dvs. institutioner, 

restauranter, kantiner, caféer osv. Antallet af uddelte økologiske spisemærker stiger, men 

økologisk kød udgør kun en lille del af de indkøbte økologiske produkter med 1,7 pct. i 2013 og 

2,9 pct. i 2014 [36]. Meget af det kød, som bruges i foodservice-branchen, er importeret kød. 

Fokus og loyaliteten overfor danske varer forsvinder, når maden serveres som forarbejdet. Der 

er et potentiale, men det er vanskeligt at følge med prismæssigt.  

 

Mulig løsning: 

 Dansk produktion 

Der skal være opmærksomhed omkring forsyning af grossister osv. med dansk 

økologisk svinekød til en ordentlig pris, idet brug af økologisk svinekød, nye 

udskæringer og tilberedninger i foodservice er vigtigt for at fremme afsætningen, 

specielt hos unge. Det forventes, at forbrugernes madvaner og indkøb kan påvirkes 

gennem det mad de får i kantiner osv.  

 

 
 

  



42 

Ordliste 

 
Beskæftigel-

sesmateriale 

Materialer, der tilgodeser svinenes behov for at beskæftige sig, dvs. 

undersøge deres omgivelser (både vertikalt og horisontalt). Svin undersøger 

deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. For 

at opnå værdi som beskæftigelsesmateriale skal materialet være 

manipulerbart og deformerbart, men materialet skal ikke nødvendigvis tildes 

på gulvet. 

 

Fare Føde, når det er en so  

Fravænning Tidspunkt hvor smågrisene flyttes væk fra soen (økologiske grise skal 

minimum være 40 dage gamle før de fravænnes). 

Fold Bevokset udeareal til grisene 

Galt Kastreret han-dyr. 

GMO Genetisk modificeret organisme 

GUDP Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Erhvervsstøtteordning der skal 

løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele 

samfundet. Sekretariatet er placeret i NaturErhvervstyrelsen. Programmets 

bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke projekter for støtte.  

Gylt Hun-dyr, som er drægtig, men som endnu ikke har faret (født) første gang. 

Hangriselugt Ubehagelig lugt i kød fra ukastrerede han-grise, forårsaget af stofferne skatol 

og androstenon. Kaldes også ornelugt. 

KL Kommunernes Landsforening 

KS-orne handyr hos avlsselskab til produktion af sæd 

Løbning Parring eller inseminering af en so. 

Management Den måde landmanden vælger at udføre sine daglige rutiner på, og de 

beslutninger han træffer i produktionen. 

MRSA Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus (methicilinresistente 

stafylokokker). 

Orne Voksent ikke-kastreret han-dyr, bestemt til avl. 

Pattegris En gris, fra den bliver født, til den ikke længere dier (drikker mælk) hos soen. 

Polt Hun-dyr, som aldrig har været drægtigt. 

Rodemateriale Materialer, der opfylder svinenes behov for at udføre nyhedssøgende adfærd. 

For at opfylde svinenes behov skal materialet være manipulerbart, 

deformerbart og gerne indeholde spiselige dele.  

Slagtesvin Fællesbetegnelse for galte og polte fra ca. 30 kg, der opfedes til senere 

slagtning. Slagtesvin slagtes, når de har en vægt på ca. 115 kg levende vægt 

og en alder på ca. ½ år. 
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Smågris Gris op til ca. 30-40 kg, som er fravænnet moderen. 

So Voksent hun-dyr, som har faret (født). 

Spaltegulv En gulvtype, der består af betonbjælker, der er lagt med smalle mellemrum, 

således at dyrene kan træde deres afføring iblandet urin ned i de 

underliggende gyllekanaler. 

Strøelse Anvendes i den økologiske produktion. Materiale som fordeles i lejearealet og 

som sikrer, at dyret har et rent, tørt og blødt leje, således trykskader undgås. 

Termoregu-

lering 

Grise kan ikke svede og regulerer deres kropstemperatur ved hjælp af deres 

omgivelser. Fx ved enten at køle sig med mudderbade eller ved at opsøge 

varme hos hinanden ved at lægge sig tæt sammen. 

 

Udeareal Befæstet areal i tilknytning til stalden. Kaldes ofte løbegård. 

Ungsvin Grise til 12 ugers alder.  
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Bilag 1. Kommissorium for udvalget til 

udviklingsinitiativ for økologisk 

svineproduktion  
 

 

Formål 

Formålet med udvalgets arbejde er at lave: 

1. et forslag til et udviklingsprogram bestående af projekter til fremme af økologisk 

svineproduktion på kort sigt 

2. en rapport om udfordringerne forbundet med a) avlen af økologiske svin, b) de 

økologiske produktionssystemer, c) et øget råvaregrundlag samt d) produktudvikling 

og afsætning.  

 

Udvalgets arbejde forankres i Det Økologiske Fødevareråd (DØFR), som udvalget aflægger 

rapport til. 

 

Produkter 

Udvalgsarbejdet opdeles i to faser.  

 

I fase I skal udvalget udarbejde et forslag til et udviklingsprogram bestående af projekter, som 

skal understøtte den allerede igangsatte udvikling af økologisk svineproduktion. Der redegøres 

for, hvilke projekter der med fordel kan støttes for at opnå synergi med eksisterende 

projekter. Forslaget til udviklingsprogram gives til Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til 

brug for prioritering af projekter. Fase I gennemføres, fordi branchen peger på, at der er et 

aktuelt behov for opfølgning på eksisterende projekter. 

 

I fase II skal udvalget beskrive udfordringer inden for hovedemnerne og identificere 

elementer, som kan udvikle sektoren. Udvalget skal fokusere på avl, udvikling af økologiske 

produktionssystemer, og på hvordan man kan skabe de bedst mulige rammer for, at 

produktionen kan følge med efterspørgslen. Idet efterspørgslen efter økologisk svinekød er 

stor, skal produktudvikling og afsætning kun tages med, hvis der kan identificeres en 

sammenhæng med de andre initiativer. Fase II afsluttes med afrapportering til DØFR. 

 

Fase I: Forslag til udviklingsprogram bestående af projekter til FØL  

1) Udvalget udarbejder en oversigt over hvilke projekter, der er afsluttede eller i gang 

vedr. avl, produktionssystemer, produktudvikling og afsætning. På baggrund af en 

vurdering af effekten af disse projekter beskrives, hvor der ved et ekstra tilskud kan 

opnås en synergi.  

2) Udvalget prioriterer mulige indsatsområder og udarbejder et forslag til et 

udviklingsprogram bestående af projekter. Forslaget formidles videre til FØL til brug for 

prioritering af ansøgninger om midler til udvikling af økologisk svineproduktion. 
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Fase II: Identificere udfordringer for økologisk svineproduktion: 

1) Avl med fokus på identificering af egnede racer eller krydsninger til understøttelse af 

det økologiske avlsarbejde  

2) Udvikling af produktionssystemer, med fokus på: 

a. Staldsystemer, både ved nybyggeri og ved ombygning  

b. Management 

c. Udearealer 

3) Hvordan kan man få flere til at gå ind i økologisk svineproduktion?  

Beskrivelse af barrierer for konventionelle og økologiske landmænd. 

4) Produktudvikling og afsætningsfremme 

 

Udvalget kan med fordel inddrage ICROFS vidensyntese ”Økologiens bidrag til samfundsgoder” 

som forventes at udkomme i efteråret 2015.   

 

Fase II afsluttes med en rapport med forskellige forslag til udvikling af avl, økologiske 

produktionssystemer, og evt. afsætning samt til at forbedre rammerne for at sikre et 

tilstrækkelig stort råvaregrundlag. Rapporten forelægges for Det Økologiske Fødevareråd. 

Rapporten beskriver en fælles udviklingsstrategi for den økologiske svinesektor og kan bruges 

som grundlag i dens fremtidige virke. 

 

Proces/Tidsplan 

 

Fase I  

 

Maj 2015  

Uge 19: Heldags møde  

På mødet inviteres nogle projektholdere til at præsentere igangværende projekter og 

resultater fra for nyligt afsluttede projekter. Drøftelse af projekternes effekter og hvilke af de 

afsluttede eller i gangværende projekter, der med fordel kan videreføres eller kombineres, og 

dermed danne synergi. Udvalget kommer med input til et udviklingsprogram. 

 

Uge 21 eller 22: Halvdags møde 

Udvalget diskuterer forslaget til et udviklingsprogram, som FØL kan bruge til prioritering af 

projekter til svineinitiativet.  

Udvalget afslutter fase I med en godkendelse af forslaget til et udviklingsprogram. 

 

Fase II 

 

I maj 2015 fastlægges mødeplan for fase II.  

 

I slutning af november 2015: Udkast til rapport med beskrivelse af udfordringerne og 

forskellige forslag til udvikling foreligger. 

 

I december 2015: Udvalget afslutter fase II idet den endelige rapport godkendes af udvalget. 

Forelæggelse for DØFR sker på deres førstkommende møde efter rapportens færdiggørelse.   

 

Deltagerne og organisering 

Udvalget sammensættes af deltagere fra relevante organisationer, forskningsinstitutioner og 

myndigheder. NaturErhvervstyrelsen deltager som ressortmyndighed og varetager 

mødeledelse og sekretariatsfunktion. 

  



46 

Bilag 2. Udviklingsprogram til Fonden for 

Økologisk Landbrug 
 

Anbefalinger fra udvalget til udviklingsinitiativ for økologisk svineproduktion til 

Fonden for Økologisk Landbrug 

14. august 2015 

 

Der er i 2015 afsat 4 mio. kr. på finansloven til et økologisk svineinitiativ. Det er besluttet, at 

den største del af disse midler, 3,7 mio. kr., skal fordeles af Fonden for Økologisk Landbrug til 

projekter, som skal udføres i 2016.  

 

Udvalget til udviklingsinitiativ for økologisk svineproduktion har i den første fase af sit arbejde 

formuleret et forslag til et udviklingsprogram, som beskriver, hvilke indsatsområder og emner 

der på kort sigt bør fokuseres på. Dette forslag til udviklingsprogram kan bestyrelsen for 

Fonden for Økologisk Landbrug anvende ved prioritering af ansøgninger om midler til udvikling 

af økologisk svineproduktion.  

 

Indsatsområder  

Udvalget har udpeget to indsatsområder, som er vigtige at fokusere på på kort sigt: avl og 

staldsystemer. Det er herunder angivet, hvad formålet er med at fokusere på disse 

indsatsområder, og hvilke emner der er centrale inden for hvert indsatsområde for at kunne 

opnå formålet.  

 

Avl 

Formål: at finde nogle racer/krydsninger som egner sig til en økonomisk bæredygtig økologisk 

produktion, hvor søerne farer på marken, med reduceret pattegrisedødelighed og robuste 

fravænnede smågrise. 

 

For at kunne opnå dette bør der på kort sigt fokuseres på følgende emner: 

 Valg af egnede linjer eller racer, med særlig opmærksomhed på: 

o Kuldstørrelse, der fordrer robuste og levedygtige pattegrise 

o Moderegenskaber 

o Tilfredsstillende kødprocent/slagtekvalitet 

 Selektion på gårdniveau (avl på egen gård)9 

 Generel økonomisk konsekvensvurdering i alternativ avl og avl på gårdniveau 

 Hangriseproblematik 

 

Staldsystemer for slagtesvin 

Formål: at finde frem til nye staldindretninger, hvor dyrene har bedre muligheder for 

artsspecifik adfærd, herunder termoregulering, og som sikrer forbedret stihygiejne og 

reduceret miljøpåvirkning.  

 

For at kunne opnå dette bør der på kort sigt fokuseres på følgende emner: 

 Forbedrede muligheder for termoregulering igennem året 

 Berigede udearealer som en del af systemet 

 Alternativ indretning af indearealer til at forebygge uhensigtsmæssig adfærd 

 Bedre forståelse af gødeadfærd hos svin, der har adgang til ude- såvel som indearealer 

 Afprøvning af forbedringstiltag i stalde hos økologiske svineproducenter 

 Hangriseproblematik 

                                           

 
9 Selektion i egne dyr hvor genetisk fornyelse kommer ved indkøb af sæd fremfor indkøb af nye polte, fx ved en 
kombination af demo, resultatopsamling samt økonomiberegning, med fokus på dokumentation og videreformidling. 
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Prioritering af projekter 

Hovedkriteriet ved afgørelse om tildeling af midler fra projektpuljen bør efter udvalgets 

opfattelse være, om projektet bidrager til at opnå det beskrevne formål. Projektansøgninger 

som ikke bidrager til at opnå det beskrevne formål, bør ikke komme i betragtning.  

 

I puljen med projekter som bidrager til at opnå det beskrevne formål prioriteres projekter som 

inddrager mindst ét af de nævnte emner. Projekter, der ikke inddrager mindst et af de 

beskrevne emner, nedprioriteres. 

 

Udvalget lægger stor vægt på, at projektmidlerne skal sikre synergi til igangværende eller 

nyligt afsluttede projekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektliste 

Udvalget har set på, hvilke projekter der er udført eller igangværende inden for de udpegede 

indsatsområder, og hvilke af dem der kunne have gavn af et projekt, som følger op på 

resultaterne, for på denne måde at kunne bidrage til ovenfor beskrevne formål. Det er 

udvalgets opfattelse, at der ofte vil være særdeles store synergi ved at bygge ovenpå 

igangværende eller nyligt afsluttede projekter inden for indsatsområderne ”avl” og 

”staldsystemer for slagtesvin”. Det må forventes, at man med begrænsede midler vil kunne 

opnå værdifuld ekstra viden, uden de grundudgifter et nyt projekt helt naturligt vil have.  Det 

er vigtigt at notere sig, at nedenstående liste ikke er udtømmende. Der findes flere udførte 

eller igangværende projekter, og der kan være andre ideer, end de beskrevne forslag.   

 

 

Avl 

Projekt: Robuste racer (SEGES, Tove Serup) 

Emne: Udenlandsk genetik til økologisk sohold 

Forslag til opfølgningsprojekt: 

 
Indkomne 

ansøgninger 

Bidrager til at opnå det 
beskrevne formål 

Bidrager ikke til at 
opnå beskrevne formål 

Ansøgninger kommer 
ikke i betragtning om 
tilsagn til projektstøtte 

Kommer i betragtning 
med følgende 
prioritering: 
1) Projekter som 

inddrager mindst ét af 

de nævnte emner 

2) Projekter som ikke 

inddrager nogen af 

det nævnte emner 

Figur 1. Oversigt over prioritering af ansøgninger. 
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a) Undersøge mulighederne for genomisk selektion (primært for kødprocent) – Vedrørende 

kødprocent regnes den danske genetik for overlegen i forhold til den udenlandske. 

D.v.s. ved anvendelse af anden genetik end den danske, må der forventes en 

udfordring med at opretholde den kødprocent, der kendes fra det danske avlssystem. 

Princippet med genomisk selektion gennemføres p.t. i et økologisk kvægprocent 

”Subcows”. Genomisk selektion er attraktiv fordi det forkorter generationstiden. 

b) Undersøge potentialet i andre racer/linjer m.h.p. at introducere dem til dansk økologisk 

produktion. Kendskab til kødprocent og mulighed for at få en høj kødprocent ved videre 

avl er vigtig..  

 

Projekt: VIPiglets (AU, Lene J. Pedersen) 

Emne: Pattegriseoverlevelse via fokuseret avlsstrategi og management 

Forslag til opfølgningsprojekt: 

a) VIPiglets arbejder også med udenlandsk genetik i form af Norsk Landrace. Der mangler 

mulighed for opfølgning, så genetikkens egnethed til frilandsdrift kan dokumenteres. 

b) Indregning af produktionsøkonomi – dette vil være direkte anvendeligt for 

landmændene. 

 

Projekt: Differentieret avl – via DAN-avl 

Emne: Konventionelle avls-indeks genberegnet og udtrykt som økologisk avlsindeks 

Genberegninger er baseret på de økonomiske værdier, der er gældende i den økologiske 

produktion (sker i 2015) 

Forslag til opfølgningsprojekt:  

a) Udarbejdelse af en model for at få gennemført beregninger til brug for økologer.   

 

 

Staldsystemer 

Projekt: Stalde (VSP, Helle Lahrmann) 

Emne: Smågrise og slagtesvin 

Forslag til opfølgningsprojekt: 

a) Stort behov for at få set på udearealerne til smågrise og slagtesvin. F.eks. 

termoregulering og dennes indflydelse på gødeadfærd, betydning af stiernes indretning 

på grisenes gødeadfærd m.v., indretning af aktivitetszoner10, så de bliver brugt af 

grisene 

 

Projekt: Miljøsikker produktion af ung-svin (UHF, Simme Eriksen) 

Emne: Grise på friland indtil 30-35 kg 

Forslag til opfølgningsprojekt:  

a) I projektet har man undersøgt, om man kan imødegå problemer med fravænning ved 

7-ugers alder ved at beholde dem ude på marken, indtil de er 30-35 kg (ca. 13 uger). 

Der er behov for at følge ungsvin, der er fravænnet på marken helt frem til slagtning, 

for at få undersøgt, om der  effekt, positiv eller negativ, i perioden mellem fravænning 

og slagtning. 

b) Der er en del erfaringer med fravænning på marken om sommeren. Men der mangler 

udstyr (hytter og fodertrug) specielt målrettet denne specifikke aldersgruppe, som kan 

bruges udendørs hele året. 

 

Projekt: Økologiske udendørs hangrise (UHF, Simme Eriksen) 

Emne: Reduceret ornelugt hos økologiske hangrise, opdrættet udendørs og med adgang til 

jordskokker/græs 

                                           

 
10 aktivitetszoner er det samme som der arbejdes med i projektet pECOSYSTEM. 
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Forslag til opfølgningsprojekt:  

a) Der er overbevisende resultater med jordskokker, som hangrisene spiser på marken. 

Det kunne være interessant at undersøge, om der kan opnåssamme effekt ved 

staldfodring med jordskokker. 

 

Projekt: pECOSYSTEM 

Emne: Bæredygtighed via agroforestry og staldindretning (AU; John Hermansen/Anne Grete 

Kongsted)  

I projektet undersøges bl.a. effekten af berigede udearealer på grisenes aktivitet og afsætning 

af gødning i et pilotstudie i en økologisk slagtesvinestald. Hermed opnås vigtige erfaringer 

vedrørende muligheden for at forbedre funktionen af udearealerne og dermed sandsynliggøre 

en reduceret ammoniakfordampning. Der er imidlertid behov for en yderligere indsats med 

fokus på indretning af hele staldområdet, hvor dyrene har adgang til veldefinerede gøde-, 

fouragerings- og hvileområder, der afspejler grisens artsspecifikke præferencer, og hvor 

dyrene har mulighed for termoregulering både sommer og vinter. Specifikt er der behov for  

a) Bedre forståelse af svins gøde- og termoregulerende adfærd (og interaktioner herimellem) 

på baggrund af en opsamling af eksisterende teoretisk viden evt. suppleret med 

pilotstudier  

b) Identifikation af forbedringstiltag i forhold til indretning af økologiske slagtesvinestalde på 

baggrund af a) og øvrige erfaringer fra projektet   

c) Afprøvning af forbedringstiltag i eksisterende staldbygninger hos en eller flere økologiske 

svineproducenter  

 

Projektforslaget under ”c” vil være en opfølgning af både pECOSYSTEM og Stalde. 
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Bilag 3. Indsætningsregler for økologiske 

svin 
 
Etablering og omlægning af en besætning inden for 4 år fra omlægningens start 

Inden udgangen af det 4. kalenderår, efter påbegyndt omlægning, kan man omlægge den 

besætning, der var på den ikke-økologiske bedrift, da omlægning til økologisk produktion 

begyndte.  

 

I samme periode kan der indsættes og omlægges en besætning af ikke-økologiske dyr, hvis 

der ikke er eller har været økologiske dyr eller dyr under omlægning af samme art på 

bedriften. 

 

Udfordring: Dette betyder, at hvis der allerede har været en produktion af svin på en bedrift, 

uanset hvor lille den er, mistes muligheden for at indkøbe og omlægge en ikke-økologisk 

besætning. 

 

Etablering og omlægning af en besætning efter 4 år fra omlægningens start 

Hvis der ikke kan skaffes økologisk opdrættede dyr, må man som en undtagelse indsætte ikke-

økologiske dyr på bedriften, når der etableres en besætning første gang. De ikke-økologiske 

dyr skal indsættes, så snart de er vænnet fra. Desuden skal smågrise veje under 35 kg. 

 

Udfordring: Hvis en producent ønsker at etablere en pattegrise-produktion enten til salg eller 

opdræt til slagt så vil det tage meget lang tid, når produktionen skal påbegyndes med svin 

under 35 kg. Desuden er der det samme problem som beskrevet ovenover. Hvis der allerede 

har været en produktion af svin på en bedrift, mistes muligheden for at indkøbe og omlægge 

en ikke-økologisk besætning. 

 

Indsættelse af ikke-økologiske dyr til fornyelse eller varig ændring af besætningen  

Hvis der ikke kan skaffes økologisk opdrættede dyr, må der indsættes et antal ikke-økologiske 

dyr til fornyelse og supplering af besætningen. Der må kun indsættes ikke-økologiske pattedyr 

til avlsformål. 

 

Indsættelse af ikke-økologiske hundyr til fornyelse af besætningen  

Til fornyelse af den naturlige vækst i besætninger, kan der indsættes ikke-økologiske hundyr 

til avl. Der må kun indsættes hundyr, der ikke har født polte og gylte.  

Antallet, af ikke-økologiske dyr der må indsættes, udregnes på basis af de seneste 12 

måneders antal voksne dyr (årsdyr) i besætningen. Voksne dyr er hundyr, der har født og 

handyr over 9 måneder. Der må maksimalt indsættes 20 pct. svin pr. år. 

 

Indsættelse af ikke-økologiske hundyr ved varig og betydelig udvidelse, udskiftning 

af race eller ændring af produktion 

Man kan få NaturErhvervstyrelsens godkendelse til at forhøje det antal ikke-økologiske hundyr 

til avl, som man kan indsætte, til 40 pct. af de voksne dyr, hvis man:  

 varigt udvider besætningen i betydelig grad  

 udskifter race  

 udvikler nye produktionsgrene inden for samme dyreart  

 

Udfordring: Hvis der allerede er en mindre besætning på en bedrift, og der ønskes en 

betydelig udvidelse, skal man være opmærksom på, at der for det første ikke må indsættes 

hundyr, der har født, for det andet så kan der kun indsættes 40 pct. nye dyr beregnet på antal 

årsdyr. Derfor kan det tage meget lang til at øge en besætning fra for eksempel 10 til 100 

søer.  
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Indsættelse af ikke-økologiske hundyr af en bevaringsværdig race  

Man kan få NaturErhvervstyrelsens godkendelse til at forhøje det antal ikke-økologiske hundyr 

til avl, som kan indsættes, til 40 pct. af de voksne dyr, hvis der indsættes dyr af 

bevaringsværdige racer. Her kan dyr der har født også indsættes. 

 

Udfordring: Reglen sikrer, at der kan indsættes dyr af bevaringsværdige racer, hvis der i 

forvejen er en eksisterende besætning af svin på en bedrift. Men der kan ikke opstartes en 

besætning udelukkende med ikke-økologiske bevaringsværdige svin fordi reglen omhandler 

udvidelse, ikke opstart (se ovenstående problematik med før/efter 4 omlægnings år).  

 

Indsættelse af ikke-økologiske handyr  

Der må kun indsætte ikke-økologiske handyr, hvis dyret skal bruges til avl. Der må ikke 

indsætte ikke-økologiske handyr til opfedning.  

Udfordring: Ingen. 
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