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Denne folder sætter fokus på fravænning på friland. 
Erfaringer fra projektet Miljøsikker produktion af 
ungsvin på friland er omdrejningspunkt for indholdet. 
På de følgende sider vil fravænning på friland blive sat 
i perspektiv via en case beregning på en økologisk be-
drift med 200 årssøer. 



Ved at holde økologiske fravænningsgrise 7 uger 

ekstra på friland, har det færdigfedede slagtesvin 

levet mindst halvdelen af sit liv på græs. Grisene 

får en mere skånsom fravænning, da overgan-

gen fra et liv på marken sammen med soen, 

ikke adskiller sig væsentlig fra den fold, de 

bliver fravænnet til. Dette sammenholdt 

med en lav belægningsgrad og deraf et mi-

nimalt smittepres højner sundhedsniveauet 

blandt fravænningsgrisene, så det bliver 

langt mere robuste grise, der lukkes på stald, 

når de vejer 30-40 kg.

Produktionsmetoden sikrer en høj grad af tro-

værdighed og dyrevelfærd ved i udstrakt grad at 

give grise mulighed for at udføre deres instinktive 

adfærd i naturlige omgivelser.

 
”DET ER MIT INDTRYK 

FRA FLERE BESÆTNINGER, BÅDE 
ØKOLOGISKE OG FRILAND, AT FRAVÆN-

NING UDE ER GODT FOR GRISENE, HVIS DET 
GRIBES RIGTIGT AN. 

SUNDHEDEN ER I LANGT DE FLESTE BESÆTNINGER BLEVET 
BEDRE FORDI GRISENES NÆRMILJØ BLIVER FORBEDRET, HVIS 
DER ER PLADS NOK I HYTTERNE OG HALMEN ER TØR. DET ER 

MIN ERFARING, AT F.EKS. LAWSONIA OPTRÆDER MINDRE  
HYPPIGT OG ALVORLIGT I VELPASSEDE UDESTIER.

HVIS ALLE GRISE SKAL FRAVÆNNES UDE ER EN VIS SORTE-
RING NØDVENDIG – DET GØR IKKE NOGET, AT HOLDENE 

ER STORE, BARE GRISENE ER RELATIVT ENS”. 

Niels Hjørnholm, svinefagdyrlæge hos LVK  

– fortaler for fravænningsgrise på 

friland.
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• 200 årssøer
• 23 grise pr årsso
• 3 ugers holddrift 
• 1,4 DE/ha
•  4.600 producerede smågrise fra 13-40 kg beslaglægger i alt 17 ha pr år

Fravænning på friland vil tilgodese dyrene i 

forhold til sundhed og naturlig adfærd, men der 

skal tages hånd om den miljøbelastning produk-

tionsmetoden medfører. Svin oproder jorden i 

deres søgen på fødeemner. De er i stand til at 

oprode hele deres fold i løbet af 7 uger.

Med de valgte forudsætninger afsættes der ca. 

290 kg kvælstof pr ha pr år. Det er problematisk 

hvis der fra ét hold smågrise slippes op mod 

290 kg N /ha løs med retning mod vandmiljø og 

grundvand. Det svarer til dobbelt belægning og 

kræver, at der kun er dyr på arealet hvert andet 

år. På arealet må der ikke gødskes i mellemåret, 

i den mellemliggende periode er det derfor nød-

vendigt at passe ekstra godt på næringsstof-

ferne. Græsdække og efterafgrøder kan sikre, at 

næringsstofferne udnyttes bedst muligt.

FORUDSÆTNINGER FOR CASE

FORUDSÆTNINGER
•  Foder: 169 g råprotein/FEsv

•  575 g daglig tilvækst

•  2,15 FE/pr kg tilvækst

•  47 dage i folden

•  37,3 m² pr svin 

MILJØ
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EFTERAFGRØDER
Landmandens interesse er at fastholde næ-

ringsstofferne i de øverste 50 cm af jorden, så 

de kan udnyttes til planteproduktion. Det kræ-

ver en efterafgrøde, der sås rettidigt, danner et 

effektivt rodnet og henfalder i løbet af vinter/

forår, så den følgende afgrøde kan nå at optage 

næringsstofferne.

Erfaringerne med den praktiske etablering af 

efterafgrøder har, i dette projekt, været lidt 

blandede. Efterafgrøder bør sås samme dag, 

som svinene sættes på stald.  

Forudsætningerne for at opnå dette er, at 

hele efterafgrødesæsonen i foldene skal være 

planlagt og forberedt om vinteren, samtidig 

med markplanlægning og bestilling af såsæd til 

foråret. Det er vigtigt, at maskineri til jordbe-

arbejdning og såning er klar, så der ikke spildes 

tid med at blive klar, når smågrisene er flyttet 

fra folden. Tiden for såning af efterafgrøder 

er kostbar, i juli-september betyder en dags 

udsættelse af såningen, at 1-2 kg N/ha mindre 

bliver optaget i efterafgrøden.

Hvis en stor del af græsset i folden overlever grisenes rodeadfærd, skal man overveje at lade græs-

set stå som efterafgrøde, specielt hvis man er sidst på efterafgrødesæsonen. Man kan så efteraf-

grøde i en del af en fold, der er delvist oprodet. Hvis der er kvik, tidsler eller andet rodukrudt i mar-

ken, kan pløjning/harvning og en veletableret efterafgrøde være effektiv. Man bør ikke lade dårligt 

græs stå, eller så en ineffektiv efterafgrøde, så kan det være langt bedre at bekæmpe rodukrudtet 

ved at holde marken sort. 

Forsøg viser, at ved såning 1. august kan gul sennep og olieræddike optage mindst 150 kg N/ha, 

hvis vækstbetingelserne er gode. Italiensk rajgræs sået i foråret eller senest 15. juli er ligeledes i 

stand til at optage 150 kg N eller mere. En efterafgrøde, veletableret inden midten af august, kan 

altså optage fra 60-100 % af afsat N fra smågrisene og overlevere tilstrækkeligt kvælstof til at 

fuldgøde den efterfølgende afgrøde, f.eks. majs eller vårhvede til brødkorn.

Periode Udvintrende/
Overvintrende

Art Udsæd
Kg/Ha

Udsæd
Pris/Kg

Harvning
Såning

Pris i alt

Frem til 1. juni O Byg m. rajgræs 15 40 400 880

1. jun - 15. jul O It. rajgræs 20-25 40 400 1.200

1. jun - 5. aug U Olieræddike 12-14 23 400 676

1. jun - 10. sep U Gul sennep 8 20 400 560

5. aug - 20. aug O Vinterraps 3 110 400 730

20. aug - 1. sep O Raps 2 kg +

Vinterrug 40 kg

400 820

1. sep - 1. nov O Vinterrug 100-150 5 400 900

ETABLERINGSOMKOSTNINGER VED FORSKELLIGE EFTERAFGRØDER
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FORUDSÆTNINGER
• Arbejdsløn 166 kr/timen

• Jordleje 4.000 kr/ha

•  Materialer og opbygning af 18 stk. foderly  

á 5.240 kr/stk

Står man for at skulle udvide sin produktion 
eller er eksisterende bygninger så nedslidte, at 
tankerne går på etablering af en ny smågrise- 
stald, så er fravænning på friland et alternativ. 
Etableringsomkostningerne til opdræt af små-
grise på friland er lave, ligesom den årlige ydelse 
og udgifter til vedligehold er begrænsede set i 
forhold til indendørs opstaldning. Man skal være 
opmærksom på at arbejdsbehovet vil udgøre 
en større del af omkostningerne ved udendørs 
fravænning.  

Udgifterne til at producere en smågris på friland 
er, på baggrund af de opstillede forudsætnin-
ger fra casen, 90 kr. ekskl. stykomkostninger. 
Udgifterne til at producere en gris i en ny 
smågrisestald er 89 kr. ekskl. stykomkostninger. 
Stykomkostningerne ligger stort set på samme 
niveau for de to opstaldningsprincipper, ca. 240 
kr. pr produceret gris. Beregningerne er baseret 
på Grundlag for den beregnede notering for 
økologiske smågrise – oktober 2015 samt regi-
strering af nøgletal, tids- og resurseforbrug hos 
projektets afprøvningsværter. Det skal under-
streges, at omkostninger vil variere fra bedrift 

til bedrift, derfor er blandt andet udgiften til 
energi ikke medtaget i beregningseksemplet.

I forundersøgelsen til projektet er der foretaget 
interviews af producenter med erfaring i at 
holde smågrise på friland. Ens for alle besvarel-
ser har været, at systemet er meget arbejds-
krævende, især i vinterperioden. Casen viser, 
at det er muligt at holde omkostningerne på 
samme niveau for de to opstaldningsprincipper.  
Derudover er etableringsomkostningerne, som 
tidligere nævnt, meget lave ved fravænning på 
friland i forhold til nybyg, hvilket giver mulighed 
for et mere fleksibelt system som forholdsvis 
hurtigt kan tilpasses udsving i markedet. Til 
fordel for fravænning på friland bør det nævnes, 
at afprøvningen viste en bedre foderudnyttelse 
og en lavere dødelighed end hvad der ligger til 
grund for den beregnede notering. 

I casen er der anskaffet udstyr til 3 fravæn-
ningshold. På den måde kan arbejdsbelastnin-
gen fordeles så fravænning fra faremark, op-
staldning i slagtesvinestalden samt flytning og 

reetablering af folde ikke skal ske i samme uge.

ØKONOMI
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BEREGNING

TRADITIONEL OPSTALDNING FRA 13 TIL 40 KG FRAVÆNNING PÅ FRILAND FRA 13 TIL 40 KG

Årlig ydelse pr gris - opstaldning Årlig ydelse pr gris - folde

Forudsætninger:
3.440 kr/stiplads forudsat nybyg Fra Grundlag for den 
beregnede notering
Afskrivning: råbygning 25 år, inventar 12 år
Rente 5 %
6,5 hold/år (inkl. vask og udtørring efter hvert hold)

Forudsætninger:
Hytter, trug og vandslanger
Omfangshegn, elektrisk trådhegn og rionet hegn 
(ekskl. montering omfangshegn)
Afskrivning over 9 år
Rente 5 %

I alt pr år 45 kr/gris I alt pr år 18 kr/gris

ARBEJDSBEHOV ARBEJDSBEHOV

Driftledelse, tilsyn, registreringer, behandling og 
vedligeholdelse
Fra Grundlag for den beregnede notering, korrigeret 
for vægt/opholdstid

Hegn op og ned (8 timer pr. fravænningshold)
Udlægning af vand inkl. manuel vanding om vinteren, 
etablering af sølehul, strøning af hytter, fodring, 
tilsyn, driftledelse, registreringer, behandling og 
vedligeholdelse      
(49 timer pr. fravænningshold)        
Indfangning og sortering til slagtesvinestalden 
(8 timer pr. fravænningshold)

13 minutter pr produceret gris 36 kr/gris 18 minutter pr produceret gris 50 kr/gris

ÅRLIGE UDGIFTER TIL VEDLIGEHOLD ÅRLIGE UDGIFTER TIL VEDLIGEHOLD

Vedligehold er 0,6 % af nypris på råbygning og 3 % 
af nypris på inventar

Vedligehold er sat til 3 % af nypris på inventar  
(samlet investeringssum)

8 kr/gris 4 kr/gris

ÅRLIGE TILBAGEVENDENDE UDGIFTER

Jordleje
Elektrisk trådhegn
Efterafgrøder

I alt pr år 18 kr/gris

I alt 89 kr/gris I alt 90 kr/gris

Samlet investeringssum Samlet investeringssum 

2.434.462 643.367
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FOLDE
Nedenfor er en opstillingsmodel illustreret. Den kræver, man har to marker på hver 17 ha. En opstilling 

med 6 folde til i alt 3 fravænningshold giver et godt flow, således at folden står klar til et nyt hold 

fravænningsgrise samme dag som 40 kg grisene lukkes på stald, resten af marken ligger ubrugt 

uden hegning, hvorfor der ikke er behov for etablering af køreveje.

Et fravænningshold fordeles i to folde, hvilket muliggør sortering af grisene.

Indretning af folde til et fravænningshold

580 m

Omfangshegn

80 m
63 m

135 grise135 grise135 grise135 grise135 grise135 grise

330 m

Rionethegn Mulig opdeling af areal

2 x 63 m

135 grise 135 grise

80 m

Hytter Foderly Vand

580 m

Omfangshegn

80 m

63 m

135 grise135 grise135 grise135 grise135 grise135 grise

330 m

Rionethegn Mulig opdeling af areal

2 x 63 m

135 grise 135 grise

80 m

Hytter Foderly Vand
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HUSNING
Med udgangspunkt i casen kræver 135 grise på 13 kg et lejeareal på 22 m² ved fravænning og 46 m² 

ved 40 kg. Det er en fordobling af pladsbehovet over 7 uger og kræver en vis opmærksomhed. Mindst 

to hytter bør være tilgængelige i hele perioden, for at sikre lavt rangerende dyr en hvileplads. 

Smågrisene har, især i vinterperioden, tendens til at svine i ubrugte hjørner af hytterne, derfor er det 

vigtigt med godt management omkring det tilgængelige hvileareal. I casen opstilles fem rundbueuni- 

versalhytter, á 11 m². Ved indsættelse kan tre af hytterne lukkes af så det tilgængelige lejeareal 

reguleres. Høj sundhed og lavt foderforbrug sikres bedst gennem et tørt og velstrøet leje.

SLÆT
På halvdelen af arealet har der i casen ikke været grise før 1. juni, det vil derfor være muligt at 

afgræsse med andre dyr eller tage 1. slæt og opnå både en indtjening og en regulering af rodukrudt, 

som f.eks. tidsler eller kvik. På en mindre del af arealet kan der evt. tages flere slæt. Undlades slæt 

og grisene derimod lukkes på langt græs, giver det læ og skygge til grisene. Endnu en fordel er, at 

langt græs har længere rødder end kort græs, og derfor større modstand mod grisenes rodeadfærd.
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I projektet blev der, i samarbejde med økologisk svineproducent Flemming Madsen, udviklet et 

foderly. Det er forholdsvist enkelt selv at lave, det kræver to europaller til bund (de hæver lyet fra 

jorden), vandfast krydsfinér, eller lignende materiale som tåler vejr og vind til sider og tag, kroge til 

flytning med frontlæsser samt to foderkasser. I vores model blev der brugt Domino FR 800/4 H, 

samt 4 hængsler og to kraftige gummistropper til at holde låget på plads.

Foderlyet er lukket på tre sider, så det kan yde ly for regn og vind, imens grisene æder. Teorien er, at 

grisene får et mere jævnt foderoptag – også i dårligt vejr. Det foderforbrug som blev registreret hos 

Flemming Madsen, på 2,15 FEsv pr kg tilvækst fra 13 - 40 kg, viser, at foderspildet er minimalt. Den 

faste bund bevirker, at spildt foder holder sig tørt, og derfor fortsat er attraktivt for grisene at æde. 

Der er ikke observeret foder udenfor foderlyet.

120 cm
15 cm

Lem til 
påfyldning 
af foder

120 cm

120 cm

Foderautom
at

Foderly set fra lukket side Foderly set forfra
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UDFORDRINGER
Smågrise på friland kræver en ekstra håndtering, idet de skal indfanges og transporteres på stald. 

Generelt er det lettest at indfange grisene i de mørke vintermåneder. I de lyse og varme sommermå-

neder kræver det en mere taktisk fremgangsmåde.

En fremgangsmåde kan være at stoppe fodring dagen forinden, opstille transportkassen/vognen i 

folden og strø foder i bunden af den. Grisene finder selv op i vognen, og den kan lukkes. Af og til vil 

der være grise, som undslipper og først kan hentes et par timer efter de andre er lukket på stald. De 

undslupne grise trækker oftest selv ind i hytterne, når der er blevet ro omkring folden, her kan de 

spærres inde og samles op enkeltvis.

Indfangning af enkelte behandlingskrævende dyr er ligeledes en udfordring i systemet og vil kræve 

ekstra tid at håndtere.

I regi af projektet Udstyr til fravænning på friland arbejdes der fortsat på at udvikle udstyr som kan 

lette udfordringerne med arbejdsbelastning, indfangning og håndtering af grise. 

Denne folder viser, at udendørs fravænning er et godt alternativ til indendørs opstaldning, som rent 

investeringsmæssigt er billigere at etablere end en nybygget smågrisestald.  Arbejdsmæssigt er det 

opstillede system i casen mere krævende end indendørs fravænning, men dette vil i høj grad afhænge 

af mulighederne på den enkelte bedrift. Også på etablerede bedrifter kan fravænning på friland være 

en del af løsningen og yde fleksibilitet fx i perioder med høj belægning.

Flemming Madsen, Sørvad, der har været forsøgsvært i projektet, har valgt at kombinere indendørs 

og udendørs fravænning, og bruger i dag systemet som en sundhedssti. ”Det er en stor fordel at 

lade de mindste grise blive ude, fordi smittepresset er mindre udenfor end inde i stalden. De grise, 

jeg har, som er 10 % for små, får derfor fremover lov til at blive ude i 6-7 uger ekstra.” Hos Flemming 

Madsen har tendensen været en bedre foderudnyttelse og lavere dødelighed på friland.

AFRUNDING



Lene Thomsen, projektmedarbejder
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Marsvej 43, 8960 Randers

Direct: +45 89 19 26 92
Mobile: +45 51 28 01 38
E-mail: leth@udviklingscenter.com

Carsten Markussen, planteavlskonsulent
Økologisk landsforening 
Silkeborgvej 206, 8230 Åbyhøj

Direct: +45 32 27 21
Mobile: +45 30 62 72 15
E-mail: cma@okologi.dk

Dyrevelfærd, arbejdsmiljø og produktivitet har været i fokus gennem dette projekt, hvor fravæn-

ningsgrise bliver på marken. Centralt for projektet har været at sikre, at miljøet belastes mindst 

muligt. Projektmedarbejder Lene Thomsen fra Udviklingscenteret har stået for den svinefaglige 

del af projektet. Den plantefaglige del af projektet blev varetaget af planteavlskonsulent Carsten 

Markussen fra Økologisk Landsforening. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Projektet har modtaget støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug i både 2013 og 2014

Yderligere oplysninger om projektet finder du på Udviklingscenterets hjemmeside 
www.udviklingscenter.com


