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FORORD

Et helt utroligt relevant projekt!

I næsten 10 år har Udviklingscenter for Husdyr på Friland arbejdet med forskellige problem-
stillinger hos økologiske grise. Men sjældent har opgaven været mere relevant end i dette  
samarbejdsprojekt, hvor fokus har været på den såkaldt dobbelte bundlinje: Økonomi og miljø. 
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 
hverken gavner grisene, miljøet eller økonomien. Derefter har vi gennemført registreringer, ud-
viklet løsningsforslag og databehandlet, så vi i dag er i stand til at udgive denne manual med 8 
faktaark. Fakta-ark der hver især viser forslag til meget konkrete handlinger, der vil gavne både 
miljø og økonomi. 

Projektet har, naturligvis, ikke kun arbejdet med nye ideer. Der er også trukket på viden og ideer 
fra tidligere projekter om fodring, skadedyr, management mm. Men de konkrete opgaver har 
været nye og forsøgsværterne har lagt et stort arbejde i at få afprøvet og implementeret de 
tiltag, der skulle arbejdes med. 

Derfor er vi også glade for at kunne levere dette produkt, som umiddelbart kan bruges ude på 
produktionsbedrifterne. 
Slutteligt skal der lyde en tak til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under 
Fødevareministeriet, samt Svineafgiftsfonden, der har støttet projektet økonomisk. Samt ikke 
mindst en tak for et godt og konstruktivt samarbejde i projektgruppen.

Simme Eriksen, Udviklingscenter for Husdyr på Friland

PROJEKTETS FORMÅL OG BAGGRUND

Formålet med projektet er at fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svinepro-
duktion på baggrund af en forbedret produktionsøkonomi hos landmændene - samtidig med 
at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Dette vil forbedre grundlaget for den  
ønskede stigning i tilgangen af råvarer. Større tilgang af råvarer vil betyde en markant øget 
omsætning i alle led af værdikæden.

Økologisk svineproduktion har typisk et højt foderforbrug, som tilskrives: Større aktivitetsniv-
eau, lavere temperaturer i vinterhalvåret, fodersammensætning (ikke afbalanceret med tilsatte 
aminosyrer), samt spild og tab til skadedyr (fugle og gnavere). Det høje foderforbrug belaster 
såvel produktions-økonomi som miljø.

Projektets fokus er at reducere foderforbruget i form af mindsket foderspild. Grundlaget for 
indsatsen er skaffet ved at indsamle erfaringer og viden fra de økologiske svineproducenter,  
relevante konsulenter mm. Selve indsatsen er en blanding af ændringer i udstyr og manage-
ment i besætningerne. Der er iværksat en særlig indsats for at reducere spild der skyldes  
skadedyr som rotter og fugle. Hos 4 producenter gennemføres fra efteråret 2016 afprøvninger 
over 2 år for at reducere foderforbruget.

Samarbejde i projektet
Landmænd, som er partnere i projektet: Mads Kristensen, Kåre Bonde Olesen, Nicolai  
Pedersen, Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen.
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.

Læs mere
Læs mere om projektet her: www.udviklingscenter.com

Forfattere til fakta-arkene 
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

Fotos til omslaget til fakta-arkene
Camilla Vestergaard Kramer og Marie Lund Buus (UHF), Kristian Knage Drangsfeldt (SEGES 
Økologi Innovation) samt Søren Navntoft og Ulrik Møller (Mortalin).

Layout
Lynglund.dk 

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”:

1: Undgå foderspild i sofolde – brug vådfoder    (diegivende søer)
2: Undgå foderspild i sofolde – brug fuldfoder    (drægtige søer)
3: Undgå foderspild i sofolde – brug præcis fodring    (diegivende søer)
4: Undgå foderspild i sofolde – brug trug med godt design   (diegivende søer)
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)



SPILD I SOFOLDE SKER PÅ FØLGENDE MÅDER
• Blæser væk ved udfodringen
• Blæser væk, når soen æder
• Bliver ædt af fugle
• Bliver ædt af gnavere 
 
Spildet er størst ved melfoder, men forekommer også ved 
pelleteret foder.
 
 
SPILD KAN REDUCERES VED AT
• Praktisere vådfoder
• Praktisere fuldfoder til drægtige søer
• Praktisere præcis fodring
• Anvende trug, der begrænser fugles adgang
• Forebygge/bekæmpe gnavere
 
 
SÅDAN PRAKTISERES VÅDFODER
• Vandtanken skal helst være sort (eller være placeret 

indendørs) for at begrænse algevækst                    
• Et blandingsforhold på 50:50 (foder:vand) er et godt ud-

gangspunkt. Konsistensen skal være som grød
• Blandestrategi: Begynd med ca. ¼ vand, derefter foder 

og vand under opblanding, indtil der er den rette kon-
sistens

• Blandetid mellem 5 – 10 min. – kan ske under kørsel 
ud til foldene

Konsistensen er som grød – og der er en 
god hygiejne.

UNDGÅ FODERSPILD I SOFOLDE – BRUG VÅDFODER

Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

Når konsistensen er som grød sjasker soen ikke
med foderet

Foto: Linda R. Duve

Foto: Linda R. Duve

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 1

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



Se Video 
Scan QR koden og se de første erfaringer med vådfoder

For yderligere information
Kontakt SEGES, Økologi Innovation 
Kristian K. Drangsfeldt på mobil 2974 4241
eller Tove Serup på mobil 2124 2611

MILJØ ØKONOMI 

Fungerede fint ned til –5° C

Reduktion af næringsstoffer ab dyr ved en reduktion på 

100 FEso diegivningsfoder er:

 2.25 kg N pr. årsso og 0,61 kg P pr. årsso

Ved en reduktion på 100 FEso diegivningsfoder pr. årsso 

og ved en investering på 32.000 kr. til vådfodersystem*, er 

der et netto resultat på 21.380 kr. eller 53 kr. pr. årsso ved 

en foderpris på 340 kr. pr 100 kg. 

Resultaterne er beregnet for en besætning på 400 søer og 

et foderforbrug på 1975 FEso (Ekstra arbejde og 

afbetaling af investering er medtaget i beregningerne).

FORDELE VED VÅDFODER ULEMPER VED VÅDFODER 

• God ædelyst – søerne kommer ud for at æde

• God/hurtig foderoptagelse – ingen rester til skadedyr

• Nemt at håndtere - både sommer og vinter

• God væskeoptagelse – en so optager nemt 10 l vand 

via vådfoderet

• Smågrise foretrækker vådt sofoder fremfor tørt 

smågrisefoder

• Kræver en god hygiejne (spule trug hver dag)

• Konsistensen må ikke blive for tynd, da det medfører, 

at søerne sjasker med det

• Medfører mere transport

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 1

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

* Vådfoder blander/vådfoder udfoderskovl og palletank



SPILD I SOFOLDE SKER PÅ FØLGENDE MÅDER
• Blæser væk ved udfodringen
• Blæser væk, når soen æder
• Bliver ædt af fugle
• Bliver ædt af gnavere
 
Spildet er størst ved melfoder, men forekommer også ved 
pelleteret foder.
 
SPILD KAN REDUCERES VED AT
• Praktisere fuldfoder til drægtige søer
• Praktisere vådfoder
• Praktiser præcis fodring
• Anvende trug, der begrænser fugles adgang
• Forebygge/bekæmpe gnavere
 
Drægtige søer kan optage 7 – 8 kg grovfoder pr. dag, og det 
kan med fordel tildeles som fuldfoder, d.v.s. en blanding af 
grovfoder og ”tilskudsfoder”.

FULDFODER KAN F.EKS. LAVES AF
• Ensilage af græs, helsæd, byg/ært og majs
• Tilskudsfoder og formalet korn
• Tørfoder og vand blandes i forholdet 90:10
• Evt. vitamin-/mineralblanding
 
En gammel tommelfingerregel siger at, indholdet af FEso = 
80 % af tørstofindholdet. Så hvis ensilagen indeholder 35 % 
tørstof er energiindholdet 35 x 80 % = 28 FEso/100 kg vare. 
Det svarer til 3.6 kg ensilage/FEso.
I løbet af projektperiodens 3 år er det lykkedes at reducere 
det samlede foderforbrug pr. årsso med 300 FEso. Det er 
opnået ved at sætte ind på flere fronter, hvoraf fuldfoder
er én.

UNDGÅ FODERSPILD I SOFOLDE - BRUG FULDFODER

Giver ro i flokken, hvilket giver færre skader

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED  
PRODUKTION AF GROVFODER OG FULDFODER
• Snitlængden skal være så kort som overhovedet mulig, 

når afgrøden ensileres
• Det mest optimale er, at fuldfoderblandingen har samme 

konsistens som grød
• Brug snegleblander
• Lad tørfoder (pelleteret såvel som melfoder) stå i støb 

i fuldfoderblanderen. Herved sorterer søerne mindre i 
foderrationen og aggressionsniveauet reduceres

• Sørg for at der altid er skarpe knive i fuldfoderblanderne. 
En kort snitlængde sikrer en hurtigere og bedre opbland-
ing og øger foderoptagelsen

• Næringsstofindholdet i grovfoder kan variere betydeligt. 
Det er vigtigt at kende det præcise næringsstofindhold, 
så der kan optimeres en korrekt fuldfoderblanding.

Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 2

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



FORDELE VED FULDFODER ULEMPER VED FULDFODER 

• Giver ro i flokken, hvilket giver færre skader

• Træner søerne til en høj foderoptagelse

• Svært for søerne at sortere i rationen

• I koldt vejr skal der suppleres med ekstra tørfoder

• Kræver et dagligt fokus på huld

MILJØ ØKONOMI

Reduktion af næringsstoffer ab dyr ved en reduktion af 

50 FEso drægtighedsfoder er 0,86 kg N pr årsso og 0,28 

kg P pr årsso.

50 % af FEso til de drægtige søer kan erstattes af billigere, 

men optimalt udfodret grovfoder. For en besætning på 

400 årssøer giver det en netto besparelse på 325.000 kr., 

når der er betalt en investering på 180.000 kr. og aflønnet 

1 time pr. dag til ekstra arbejde.

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 2

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

Se Video 
Scan QR koden og se video om reducering af foderspild

For yderligere information
Kontakt SEGES, Økologi Innovation 
Kristian K. Drangsfeldt på mobil 2974 4241
eller Tove Serup på mobil 2124 2611

Foto: Merete Studnitz



SPILD I SOFOLDE SKER PÅ FØLGENDE MÅDER
• Blæser væk ved udfodringen
• Blæser væk, når soen æder
• Bliver ædt af fugle
• Bliver ædt af gnavere 
 
Spildet er størst ved melfoder, men forekommer også ved 
pelleteret foder
 
SPILD KAN REDUCERES VED AT
• Praktisere præcis fodring
• Praktisere vådfoder
• Praktisere fuldfoder
• Anvende trug, der begrænser fugles adgang
• Forebygge/bekæmpe gnavere
 
Foderet er den største udgift for den økologiske griseprodu-
cent. Èt kg foder til diegivende søer koster mellem 3,2 og 3,5 
kr. Der er derfor mange penge at spare ved at reducere foder-
spildet. Fra praksis er der eksempler på, at det er lykkedes at 
reducere det samlede foderforbrug pr. årsso med 300 FEso. 
Der er sat ind på flere fronter. hvoraf præcis fodring er én. 

Ved præcis fodring forstås en strategi for foderkurve og 
stigningstakt for tildelig af foderrationen.

UNDGÅ FODERSPILD I SOFOLDE – BRUG PRÆCIS FODRING

SÅDAN PRAKTISERES PRÆCIS FODRING
Soen når sit maximale foderoptag for resten af diegivning-
sperioden ca. 14-21 dage efter faring. Der tildeles foder eft-
er årstid, græsmængde, huld og antal grise hos soen. Det 
er meget vigtigt, at fodertildelingen kun øges i takt med, at 
soen kan optage det – hverken mere eller mindre. Vær op-
mærksom på, at soens energibehov angives i FEso, men at 
maskinel udfodring indstilles i kg.

STRATEGI
Søer og gylte: Efter faring: + et kilo FEso hver anden dag, 
hvis de æder op. 
Gylt: Ved 6 – 7 kg foder pr. dag øges kun med ½ kg hver 
anden dag, hvis der ædes op
Søer: Ved 8 - 10 kg foder pr. dag øges kun med ½ kg hver 
anden dag, hvis der ædes op
 
Ofte vil der kun være behov for at ændre ved 5 – 15 % af 
dyrene, når søer og gylte har nået deres maksimum.

Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

Foto: Linda R. Duve

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 3

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



FORDELE VED PRÆCIS FODRING ULEMPER VED PRÆCIS FODRING 

• Sparer foder

• Søerne får den ønskede mængde hver dag

• Forebygger, at søer ”går i stå” i foderoptagelsen

• Evt. bedre udnyttelse af græs i foldene, fordi de moti-

veres til afgræsning

• Kræver en investering

• Kræver god opfølgning ud fra soens adfærd 

• Kalibrering hver 14. dag er en ekstra arbejdsopgave

MILJØ ØKONOMI 

Reduktion af næringsstoffer ab dyr ved en 

reduktion af 250 FEso diegivningsfoder er:

5,38 kg N pr.og 1,46 kg P pr. årsso

Ved en reduktion på 250 FEso diegivningsfoder pr. årsso 

og en investering på 70.000 kr. er der et netto resultat på 

328.800 kr. eller 822 kr. pr. årsso ved en foderpris på 340 

kr. pr. 100 kg foder. 

Resultaterne er beregnet for en besætning på 400  årssøer 

og et foderforbrug på 1975 FEso.

(Ekstra arbejde og betaling af investering er medregnet).

For yderligere information
Kontakt SEGES, Økologi Innovation 

Kristian K. Drangsfeldt på mobil 2974 4241

eller Tove Serup på mobil 2124 2611

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 3

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

So FEso Gylt FEso

Kg

Dage



SPILD I SOFOLDE SKER PÅ FØLGENDE MÅDER
• Blæser væk ved udfodringen
• Blæser væk, når soen æder
• Bliver ædt af fugle
• Bliver ædt af gnavere
 
Spildet er størst ved melfoder, men forekommer også
ved pelleteret foder
 
SPILD KAN REDUCERES VED AT
• Anvende trug designet til at reducere spild
• Praktisere vådfoder
• Praktisere fuldfoder til drægtige søer
• Praktisere præcis fodring 
• Forebygge/bekæmpe gnavere En måge æder ca. 300 gram foder/dag!

UNDGÅ FODERSPILD I SOFOLDE – BRUG TRUG MED GODT DESIGN

FORDELE VED TRUGET ULEMPER VED TRUGET

• Reducerer foderspild fordi soen står med hovedet i læ

• Reducerer adgang for fugle – sparer foder og 

mængden af fuglegødning

• Reducerer adgang for smågrise

• Automaten kan lukkes for regn

• Runde hjørner fremmer en god hygiejne

• Er tungere at flytte end lasttrug

• Tidskrævende at lukke af for regn

• Tidskrævende at rengøre 

• Skarpe hjørner vanskeliggør en god hygiejne

• Trug danner skjul for gnavere

Truget der er blevet 
indsamlet erfaringer om
Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

Foto: Colourbox

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 4

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



Soens hoved er afskærmet, så der ikke spildes foder 
udenfor truget. Adgangen for fugle er stærk reduceret.
Smågrises adgang til truget er også begrænset, 
hvilket kan medvirke til, at de æder smågrisefoderet 
som tilsigtet.

BESKRIVELSE AF TRUGET

• DESIGN: De Engelske trug, som er blevet afprøvet i 
SPILD giver mulighed for præcis fodring. Foderet er ikke 
tilgængeligt for fuglene selv om soen forlader fodertru-
get. Den lodrette låge svinger tilbage, når soen forlader 
truget, så fuglene ikke kan komme til foderet. Truget kan 
indeholde 15 kg foder. Som det ses på billedet, er de 
enkelte foderautomater monteret på en dørkpladebase, 
som er 0,9m x 0,9m. Der er en fodersliske, der kan lukkes 
op, så der ikke kommer vand i foderet, når det regner.              
        

• MULIGHEDER FOR UDFODRING: Truget er velegnet til 
spand eller sneglefodring.

Foto: Kristian Knage Drangsfeldt

For yderligere information
Kontakt SEGES, Økologi Innovation 

Kristian K. Drangsfeldt på mobil 2974 4241

eller Tove Serup på mobil 2124 2611

MILJØ ØKONOMI 

Reduktion af næringsstoffer ab dyr ved en reduktion på 

5 % diegivningsfoder er 1,32 kg N og 0,36 kg P pr. årsso

Ved en reduktion af foderspild i faremarken på 5 % og en 

pris på 1600 kr. pr. trug, er der et netto resultat på 25.153 

kr. Det svarer til 63 kr. pr. årsso ved en foderpris på 340 

kr. pr. 100 kg. Resultaterne er beregnet for en besætning 

på 400 årssøer og et foderforbrug på 1975 FEso (Ekstra 

arbejde og betaling af investering er medtaget i 

beregningerne.

• ,

Her ses et andet fuglesikkert trug

Foto: Niels Thing

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 4

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



HVORFOR BEKÆMPE ROTTER PÅ FRILAND?

• 2 bliver til rigtig mange på ét år
• Rotter gnaver, graver og ødelægger materiel
• Rotter spiser foder: 10% af deres egen vægt - hver dag
• Rotter spreder sygdomme
• Loven forpligter bekæmpelse

I TEORIEN ER FOREBYGGELSE AF ROTTEPROBLEMER ENKEL

1. Reducer rotternes muligheder for skjul.
2. Reducer rotternes adgang til foder.
3. Sørg for gentagne og systematiske forstyrrelser. 
    
Nedenfor vises t.v. hvordan det bør gøres og t.h. hvordan det IKKE bør gøres.

Læs mere om skadedyrsbekæmpelse på 
www.mortalin.dk eller ring 88420000

HVORDAN BEKÆMPER MAN ROTTER PÅ FRILAND?

Giftfri bekæmpelse med mekaniske fælder kan være et ud-
mærket supplement for at undgå rotteproblemer, men kan 
ikke stå alene.

FOREBYGGELSE er MEGET vigtig.

Gode hele hytter som flyttes jævnligt – fx månedligt – 
forebygger rotteproblemer

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØFAKTA-ARK NR. 5

ROTTER – BEKÆMPELSE PÅ FRILAND UDEN BRUG AF GIFT

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

Hytter i dårlig stand, og som ikke flyttes, giver rotteproblemer

Foto: Ulrik Møller og Søren Navntoft
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Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

Fodertrug hævet fra jorden og nemt at flytte = ingen 
permanente skjul for rotter. Undgå foderspild.

Fodertrug direkte på jorden giver rotteproblemer. Skal flyttes 
ofte og sættes på kant, når det ikke bruges. Undgå foderspild.

Ingen nærhed af levende hegn og gentagne forstyrrelser holder 
rotterne nede. Den er en god ide at fræse eller klippe græsset 
meget kort under hegnstrådene.

Høje tørre levende hegn nær fodertrugene giver perfekte 
levesteder for rotter. Problemet kan reduceres, hvis grisene får 
adgang til at rode og forstyrre rotterne i hegnene.

Hegn fri for oplag = begrænset skjul for rotter. Samtidig bliver 
der ikke fodret i og nær hegnet.

Der findes flere typer effektive og robuste mekaniske rotte-
fælder med forskellige typer afskærmning, som holder til brug 
både i og udenfor grisefoldene.

Oplag af materialer = permanente skjul for rotter. Fodring i og 
nær levende hegn giver rotteproblemer, da rotterne aldrig be-
høver komme ud i det åbne, hvor de ellers bliver stressede.

6 VIGTIGE RÅD TIL AT UNDGÅ ROTTEPROBLEMER 
HOS FRILANDSGRISE:

1. Ryd op så gemmesteder minimeres.
2. Sørg for at hytterne er hele og i god stand.
3. Forstyr rotterne med regelmæssige flytninger af materiel.
4. Undgå foderspild.
5. Hold hytter og foder i god afstand til levende hegn og lad 

grisene rode i hegnene.
6. Brug rottefælder som inspiceres jævnligt, så problemer 

opdages i tide.



Økologiske slagtegrise skal have adgang til grovfoder, og 
dette kan tildeles på mange måder. To typer grovfoderhæk-
ke, en rund og en firkantet, er afprøvet i en besætning med 
storstier i sommeren 2018. De to typer hække var placeret på 
udearealet i to stier. Den runde hæk er populær hos landmand 
og grise 

DEN RUNDE HÆK ER NEM AT HÅNDTERE

Det praktiske arbejde med hækkene har givet nogle gode er-
faringer i besætningen. Der bruges generelt mindre tid på den 
runde hæk, og der er mere flow i grovfoderet, da grisene æder 
mere fra denne hæk. Grisene tømmer ikke den runde hæk helt, 
og der efterlades grovfoder langs kanten. I den firkantede 
hæk skal landmanden jævnligt løsne grovfoderet så grisene 
kan æde det fra hækken. Det der ligger i opsamlingsbakken 

æder grisene ikke op. Hækkene fyldes dagligt og tømmes 
minimum en gang om ugen. Det er nemmest at håndtere den 
runde hæk, da den kan væltes om på siden og trilles. 

Der kan stå 10-18 grise ved hver grovfoderhæk alt efter stør-
relsen på grisene. Udformningen på den runde hæk gør, at der 
er mere plads mellem dyrene, end ved den firkantede hæk.

Landmanden har været godt tilfreds med den runde hæk, men 
efterspørger en større diameter og en højere kant der holder 
grovfoderet inde i hækken for at mindske spildet på gulvet. 
Et par lave ben på hækken kan også være en løsning på at 
mindske spildet.

Firkantet grovfoderhæk: Modificeret udgave fra CN Agro. 
Hækken har opsamlingsbakke der skal mindske spildet på 
gulvet. Den høje plade er sat på af landmanden for at gøre det 
nemmere at fylde hækken uden at spilde.

0,8 m

29 cm

Rund grovfoderhæk: Hækken er en prototype udviklet i projek-
tet. Hækken står direkte på gulvet og har en opsamlingsbakke. 
Keglen i midten gør, at grovfoderet nemmere falder ud mod 
kanten, så grisene kan nå det. 

2,6 m 0,62 m

8,5 cm

0,75 m

1,42 m

13 cm

1 m
0,62 m

0,45 m

21 cm

8,5 cm

16,5 cm
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TEST AF TO TYPER GROVFODERHÆKKE - ERFARINGER, SPILD OG ÆDE-AKTIVITET

Foto: Marie Lund Buus

Foto: Marie Lund BuusFoto: Marie Lund Buus

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



GROVFODER ER ATTRAKTIVT HOS GRISENE

Spild af grovfoder på gulvet, blev vurderet på arealet omkring 
de to hække. Der var mest spild i en radius på en meter om-
kring begge hække, men der var samlet set mere spild omkring 
den runde hæk, se figur 1. Hygiejnen på gulvet var markant 
bedre omkring den firkantede hæk, hvor langt størstedelen af 
arealet var tørt modsat den runde hæk hvor det var vådt. 

Der var ca. lige meget æde-aktivitet ved de to hække, men 
der var flere grise der åd grovfoder direkte fra den runde hæk. 
Derimod var der en større andel af grisene, der åd af grovfo-
deret, som lå udenfor den firkantede hæk, fx ved at tage en 
mundfuld med væk eller ved at æde grovfoder direkte fra gul-
vet. Grisenes æde-aktivitet og hækkenes udformning påvirker 
mængden af grovfoder, der lander på gulvet som spild. 

Spild omkring rund hæk

Grovfoderspild omkring hhv. rund og firkantet grovfoderhæk svarende til en radius på en meter 
omkring hver hæk. 

Grovfoderspild omkring hhv. rund og firkantet grovfoderhæk svarende til en radius på 
en meter omkring hver hæk. 

Spild omkring firkantet hæk

Det er nemt at fylde grovfoderhækkene med en grab, men  
grabben skal passe med størrelsen på hækken ellers falder der 
for meget ved siden af.
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Ved spørgsmål

Kontakt: Marie Lund Buus, Udviklingscenter for 

Husdyr på Friland K/S, tlf. 29 10 93 32

Læs mere om grovfoder i hæftet Groft er godt 
(www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin)
med inspiration til udfodring og opbevaring samt 
erfaringer med grovfodertyper og forbrug.

Foto: Marie Lund Buus

Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.



FODERSPILD ER DYRT
Korrekt indstilling af foderautomater kan have afgørende be-
tydning for niveauet af foderspild. Dette fakta-ark giver et 
eksempel på en strategi, som benyttes på en bedrift med 
lavt foderspild.

Producent: ”Det er vigtigt at kigge efter hvor meget foder, 
der ligger i fodertruget frem for indstillings-trinnet på au-
tomaten. Nye automater skal for eksempel stå mere åbne 
end de ældre automater for at give samme mængde foder.” 
 
EKSEMPEL PÅ STRATEGI FRA PRAKSIS

Smågrise

• Første dag, når smågrisene er sat ind i stien, skal ind-
stillingen stå, så foderautomaterne giver rigeligt med 
foder. Derved lærer grisene at benytte foderautoma-
terne. Dagen efter sættes indstillingen, så der gives 
mindre foder. 

• Når smågrisene er blevet gode til at æde foder fra au-
tomaterne, er grundreglen, at der kun må være foder i 
cirklen i truget under foderautomaten (se billeder under 
smågrise på bagsiden af fakta-ark). 

• Det er bedst at regulere på foderautomaternes indstil- 
ling dagligt og minimum 2 gange om ugen.

Slagtegrise

• Hos slagtegrisene skal foderautomaterne indstilles 
løbende, så grisene med alderen skal arbejde mere for 
at få foderet ud. 

• Der skal ikke ligge mere end en lille håndfuld piller.
• Dagen efter automaterne er justeret, skal de igen tjek-

kes for at se, om justeringen er korrekt.

UNDGÅ FODERSPILD – JUSTER FODERAUTOMATERNE

Foto: Camilla Kramer
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Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

Vend fakta-arket og se hvordan denne strategi med justering 
af Skiold foderautomater er anvendt i praksis, så der kom-
mer mindst muligt foderspild. Billederne bruges af medar- 
bejderne på bedriften, så alle har samme forståelse af hvor 
meget foder, der må ligge i truget.

GOD FODERUDNYTTELSE OG 

HØJ KØDPROCENT

Vidste du, at det er muligt at opnå god foderud- 
nyttelse og høj kødprocent også i øko besætninger? 

Et forsøg udført i 2017-2019 af SEGES HusdyrInno-
vation viser, at det er muligt for økologer at ramme 
en foderudnyttelse på 2,84 - 2,87 FEsv / kg tilvækst 
og med en kødprocent på knap 61 %.
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Faktaarket er udarbejdet i regi af 
projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

Eksempel på justering af Skiold foderautomater

* Husk ved nye automater skal indstillingen stå 3 trin højere end de ældre automater.

For yderligere information

Kontakt: Camilla Vestergaard Kramer, Udviklingscenter 

for Husdyr på Friland K/S, tlf. 23 99 49 43

Læs om indstilling af foderautomater her:

www.sv ineprodukt ion.dk/Viden/ I -sta lden/Man-

agement/Vejledninger/Indstilling-af-foderautoma-

ter-til-slagtesvin

HVOR MEGET FODER SKAL DER LIGGE 
I TRUGET

PASSER TIL DYRE-
GRUPPE 

JUSTERING LIGGER 
OFTE PÅ*

Smågrise 

(15- 30 kg)

Trin: 18-23

Grise på startblanding 

(30-65 kg)

Trin: 10-15

Grise på slutblanding 

(65 kg – slagt)

Trin: 6 - 9



OPKLAR HVOR SMULDET OPSTÅR
Smuld kan give stort fysisk foderspild, da grisene ofte vil 
sortere i foderet. Grisene vil helst æde pillerne, og smuldet 
ender ofte på gulvet / i spalterne.
Har du problemer med smuld på bedriften er det en god idé at 
finde ud af hvor det opstår. Er smuldet der allerede ved levering 
(belastning fra fabrik og tankbil)? Opstår det ved indblæsning 
og udtagelse fra fodersiloen? Eller opstår det længere ude 
på foderstrengen og har været igennem belastning i trans-
porten ud til foderautomaten eller i selve foderautomaten? 
 
MÅL PILLEKVALITETEN
For at finde ud af omfanget af smuldet på bedriften, er 
det en god idé at teste pillekvaliteten, (billede 1). En lav 
pillestyrke får pillen til nemt at knække og dermed give 
smuld, en meget kompakt foderpille med meget høj pil- 
lestyrke vil til gengæld kunne give sundhedsproblemer hos 
grisene, fordi foderpartiklerne i pillerne er små. 
En tommelfingerregel er, at en pillestyrke på 4-6 kg er pas-
sende. Mål kun pillestyrken på kolde piller, varme piller giver 
lav pillestyrke. 

En smuldtester kan også give en vurdering af pillekvaliteten 
(billede 2). Brug smuldtester på foderet inden det kommer 
på bedriften (læsseprøven) for at finde ud af om smuldet er 
opstået inden (aftal fx at der max accepteres 5 % smuld ved 
levering med dit foderstoffirma). 
Smuldtesteren er også god til at vurdere påvirkningen af 
foderet rundt i foderstrengen til foderautomaterne i de en-
kelte stier.

Billede 1: Med en pillestyrkemåler, kan du undersøge 
pillens holdbarhed.

UNDGÅ FODERSPILD I STALDEN – MINIMER SMULD I PELLETERET FODER

Foto: Camilla Kramer

Billede 2: Brug smuldtesteren til at vurdere smuld ved 
levering og i foderautomaterne i de enkelte stier.

Foto: Camilla Kramer
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Foto: Camilla Kramer
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projektet ”Fodring af økologiske grise 
– bedre økonomi og miljø”, der har fået 
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program, 
GUDP under Fødevareministeriet.

MINIMER NIVEAUET AF SMULD
• Tjek op på pillekvaliteten inden foderet kommer i siloen 

– stil krav til din foderleverandør.
• Sørg for så kort foderstreng som muligt.
• Sørg for så få hjørner som muligt på foderstrengen og 

udskift dem jævnligt.
• Lav mindre hældning på foderstrengen og overvej større 

diameter på foderstrengen.

Ved højt niveau af smuld er det ekstra vigtigt med fokus på 
jævnlig justering af foderautomaterne, så grisene ikke får 
mulighed for at sortere smuldet fra.

SMULD KOSTER – CASE FRA BEDRIFT MED 
SLAGTEGRISE
En bedrift havde udfordringer med højt niveau af smuld. Pill-
erne kunne ikke klare belastningen igennem fodersystemet 
i stalden, hvor der fremkom store forskelle i smuld-niveauet 
mellem stierne.

Dagligt blev der smidt 8,4 kg smuld ud fra bare én sti. Med de 
daværende foderpriser for landmandens øko foder (3,05 kr/
kg) svarede det til, at der årligt blev smidt foder ud for knap 
10.000 kr. fra stien. To nye automater, som nemmere kunne 
justeres, blev sat op i stien i stedet for de gamle. De to auto-
mater havde tjent sig hjem i løbet af 3½ måned.

For yderligere information

Kontakt: Camilla Vestergaard Kramer, Udviklingscenter 

for Husdyr på Friland K/S, tlf. 23 99 49 43

Foto: Camilla Kramer

AFSTAND FRA FODERAUTOMAT MED VAND 
TIL GROVFODER/HALM ER VIGTIG
Økologiske grise og Frilandsgrise skal have adgang 
til grovfoder. Har du en foderautomat med vand, så 
placer grovfoder og halm så langt væk fra den som 
muligt. Ved kort afstand vil grovfoder og halm ofte 
ende i vandet
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