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”Fodring af økologiske grise – bedre økonomi
og miljø” har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden
og Grønt Udviklings- og Demonstrations Program,
GUDP under Fødevareministeriet

HER FINDER DU 8 FAKTA-ARK MED INSPIRATION TIL AT
REDUCERE FODERSPILDET HOS SLAGTEGRISE PÅ STALD
OG SØER PÅ FRILAND

FORORD

PROJEKTETS FORMÅL OG BAGGRUND

Et helt utroligt relevant projekt!

Formålet med projektet er at fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion på baggrund af en forbedret produktionsøkonomi hos landmændene - samtidig med

I næsten 10 år har Udviklingscenter for Husdyr på Friland arbejdet med forskellige problem-

at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Dette vil forbedre grundlaget for den

stillinger hos økologiske grise. Men sjældent har opgaven været mere relevant end i dette

ønskede stigning i tilgangen af råvarer. Større tilgang af råvarer vil betyde en markant øget

samarbejdsprojekt, hvor fokus har været på den såkaldt dobbelte bundlinje: Økonomi og miljø.

omsætning i alle led af værdikæden.

Sammen med SEGES Økologi Innovation, SEGES HusdyrInnovation, Mortalin A/S, WildDetect
og 4 private svineproducenter har vi identificeret væsentlige kilder til foderspild. Et spild der

Økologisk svineproduktion har typisk et højt foderforbrug, som tilskrives: Større aktivitetsniv-

hverken gavner grisene, miljøet eller økonomien. Derefter har vi gennemført registreringer, ud-

eau, lavere temperaturer i vinterhalvåret, fodersammensætning (ikke afbalanceret med tilsatte

viklet løsningsforslag og databehandlet, så vi i dag er i stand til at udgive denne manual med 8

aminosyrer), samt spild og tab til skadedyr (fugle og gnavere). Det høje foderforbrug belaster

faktaark. Fakta-ark der hver især viser forslag til meget konkrete handlinger, der vil gavne både

såvel produktions-økonomi som miljø.

miljø og økonomi.
Projektets fokus er at reducere foderforbruget i form af mindsket foderspild. Grundlaget for
Projektet har, naturligvis, ikke kun arbejdet med nye ideer. Der er også trukket på viden og ideer

indsatsen er skaffet ved at indsamle erfaringer og viden fra de økologiske svineproducenter,

fra tidligere projekter om fodring, skadedyr, management mm. Men de konkrete opgaver har

relevante konsulenter mm. Selve indsatsen er en blanding af ændringer i udstyr og manage-

været nye og forsøgsværterne har lagt et stort arbejde i at få afprøvet og implementeret de

ment i besætningerne. Der er iværksat en særlig indsats for at reducere spild der skyldes

tiltag, der skulle arbejdes med.

skadedyr som rotter og fugle. Hos 4 producenter gennemføres fra efteråret 2016 afprøvninger
over 2 år for at reducere foderforbruget.

Derfor er vi også glade for at kunne levere dette produkt, som umiddelbart kan bruges ude på
produktionsbedrifterne.

Samarbejde i projektet

Slutteligt skal der lyde en tak til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under

Landmænd, som er partnere i projektet: Mads Kristensen, Kåre Bonde Olesen, Nicolai

Fødevareministeriet, samt Svineafgiftsfonden, der har støttet projektet økonomisk. Samt ikke

Pedersen, Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen.

mindst en tak for et godt og konstruktivt samarbejde i projektgruppen.

Projektet er lavet i et samarbejde mellem Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, SEGES
Økologi Innovation, SEGES HusdyrInnovation, A/S Mortalin, WildDetect ApS og de 4 bedrifter.

Simme Eriksen, Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Læs mere
Læs mere om projektet her: www.udviklingscenter.com
Forfattere til fakta-arkene
Her i omslaget finder du 8 fakta-ark, som omhandler foderspild hos økologiske slagtegrise på stald
samt drægtige og diegivende søer på friland. Fakta-arkene er udarbejdet i projektet ”Fodring af
økologiske grise – bedre økonomi og miljø”:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland: Camilla Vestergaard Kramer, Marie Lund Buus,
Rikke Thomsen
SEGES Økologi Innovation: Kristian Knage Drangsfeldt, Tove Serup
A/S Mortalin: Søren Navntoft, UIrik Møller

1: Undgå foderspild i sofolde – brug vådfoder				

(diegivende søer)

2: Undgå foderspild i sofolde – brug fuldfoder				

(drægtige søer)

Fotos til omslaget til fakta-arkene

3: Undgå foderspild i sofolde – brug præcis fodring				

(diegivende søer)

4: Undgå foderspild i sofolde – brug trug med godt design			

(diegivende søer)

Camilla Vestergaard Kramer og Marie Lund Buus (UHF), Kristian Knage Drangsfeldt (SEGES

5: Rotter – bekæmpelse på friland uden brug af gift
6: Test af to typer grovfoderhække – erfaringer, spild og æde-aktivitet

(slagtegrise)

7: Undgå foderspild – juster foderautomaterne				

(smågrise og slagtegrise)

8: Undgå foderspild i stalden – minimer smuld i pelleteret foder		

(slagtegrise)

Økologi Innovation) samt Søren Navntoft og Ulrik Møller (Mortalin).
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