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Besvarelse på: ”Projekt om dokumentation af miljøpåvirkning fra uden-
dørs hold af grise – Del 2”. 

 
I henhold til kontrakt mellem Departementet og AU dateret d. 9. april 2019 fremsen-
des hermed besvarelse på Del 2 i ”Projekt om dokumentation af miljøpåvirkning fra 
udendørs hold af grise”.   

Til besvarelse af Del 2 er udarbejdet nedenstående rapport med titlen ”Miljø-
påvirkning fra udendørs hold af grise – Del 2”. I del 2 er foretaget en kvantitativ ana-
lyse af miljøpåvirkningen på arealer anvendt til udegående grise og en forklaring af de 
mest afgørende parametre for risikoen for kvælstof- og fosfortab i de undersøgte drifts-
systemer samt en afklaring af de mest afgørende forskelle mellem de undersøgte drifts-
systemer og øvrige, herunder mobile, driftssystemer. 

Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Anne Grete Kongsted, akademisk 
medarbejder Birger Faurholt Pedersen, seniorforsker Ib Sillebak Kristensen, senior-
forsker Troels Kristensen og professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus 
Universitet. Professor Sven Gjedde Sommer fra Institut for Ingeniørvidenskab har ud-
ført fagfællegranskning, og rapporten er revideret i henhold til hans kommentarer.  

I Del 1 er det angivet, at projektgruppen ifølge aftale med Departementet har 
modtaget input fra Udviklingscenter for husdyr på friland, Økologisk Landsforening 
samt SEGES Økologi vedrørende mulige bedrifter, der kunne indgå i projektet som 
cases. Dette med henblik på at sikre, at bedrifterne repræsenterede den mest udbredte 
praksis med samtidig hensyntagen til eventuelle tendenser for erhvervets fremtidig 
praksis (jf. kravsspecifikation). Fire ud af fem foreslåede bedrifter blev inkluderet sam-
men med fem yderligere bedrifter udvalgt af forfattergruppen med henblik på at sikre, 
at alle dyregrupper blev repræsenteret kombineret med hensyntagen til geografisk re-
præsentation. I Del 2 har ni økologiske/konventionelle frilandsgriseproducenter såle-
des medvirket i projektet i form af at stille deres marker til rådighed for udtagning af 
jordprøver og/eller velvilligt at svare på spørgsmål vedrørende produktion, foderfor-
brug, foderblandinger og folddriftspraksis mm. Ingen af disse har haft besvarelsen til 
kommentering. Dette er heller ikke tilfældet for øvrige eksterne interessenter. 
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Forord 

Nærværende rapport er udarbejdet i projektet ”Dokumentation af miljøpåvirkningen fra udendørs 

hold af grise”. Projektet er gennemført selvstændigt af projektgruppen (forfatterne) i henhold til 

kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Departement, kontoret Erhvervsregulering. 

Projektet består af to dele, hvoraf nærværende rapport udgør del 2. Del 1 er afrapporteret i en 

selvstændig rapport ”Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise – Folddriftspraksis og 

næringsstofbalancer” (Kongsted et al., 2019). I del 1 er udført en kvalitativ analyse af byggebladet i 

praksis og beregning af N- og P-balancer for de mest dominerende og fremtidigt relevant udvalgte 

driftssystemer samt metodebeskrivelse for indsamling af jordprøver. I del 2 er foretaget en kvantitativ 

analyse af miljøpåvirkningen på arealer anvendt til udegående grise og en forklaring af de mest 

afgørende parametre for risikoen for kvælstof- og fosfortab i de undersøgte driftssystemer samt en 

afklaring af de mest afgørende forskelle mellem de undersøgte driftssystemer og øvrige, herunder 

mobile, driftssystemer. 

Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Anne Grete Kongsted, akademisk medarbejder Birger 

Faurholt Pedersen, seniorforsker Ib Sillebak Kristensen, seniorforsker Troels Kristensen og professor 

Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Professor Sven G. Sommer fra Institut for 

Ingeniørvidenskab har udført fagfællegranskning, og rapporten er revideret i henhold til Sven 

Sommers kommentarer. 

Tak til ni økologiske/konventionelle frilandsgriseproducenter for at stille deres marker til rådighed for 

udtagning af jordprøver og/eller velvilligt at svare på spørgsmål vedrørende produktion, foderforbrug, 

foderblandinger og folddriftspraksis mm. Tak til forsøgsteknikere Orla Nielsen, Kristine Riis Hansen, 

Jens Molbo, Institut for Agroøkologi, for deres hjælp til indsamling af jordprøver. 

 

Forside fotos: Jens Molbo, Jens B Kjeldsen, Kristine R Hansen, Anne G Kongsted. Alle fotos stammer 

fra besætninger med grise på friland, men refererer ikke nødvendigvis til deltagende bedrifter.  
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Sammendrag 
Nærværende rapport udgør del 2 af projektet Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise. Formålet 

med projektet var at opdatere den faglige viden om miljøpåvirkningen, i form af potentiel nedsivning 

af næringsstoffer, fra bedrifter, der holder grise efter driftsforskrifterne i Byggebladet ”Vejledning 

vedrørende indretning og drift af udendørs sohold”. Projektet blev udført af Institut for Agroøkologi 

(AGRO), Aarhus Universitet, ifølge kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Departement. 

Med henblik på at tilvejebringe en karakteristik af bedrifter med udendørs hold af grise blev der 

anvendt data i Det Jordbrugsrelaterede Forskningsregister ved AGRO, som indeholder data fra 

arealstøtteansøgninger (GLR), gødningsregnskaber (GR) og husdyrregisteret (CHR).  

Analysen viste, at i 2019 udgjorde græsareal til udegrise (afgrødekode 270 og 287) i alt ca. 1.400 ha, 

hvoraf 97 % var græs i omdrift. Bedrifter med mere end 10 DE/bedrift og defineret som bedrifter med 

grise på friland både ud fra stald (ifølge Gødningsregnskabet) og mark (ifølge arealstøtteordningen) 

udgjorde i 2018 i alt 21 konventionelle og 63 økologiske bedrifter, hvoraf hovedparten var lokaliseret 

i Midtjylland og Syddanmark (71 og 62 % af antal hhv. konventionelle og økologiske bedrifter).  

De 84 bedrifter var specialiserede griseproducenter, hvor griseholdet udgjorde 84-90 % af bedriftens 

samlede dyreenheder. Der var på de konventionelle og økologiske bedrifter et gennemsnitligt areal 

på hhv. 132 og 125 ha samt et sohold på hhv. 177 og 158 årssøer. Hovedparten af bedrifter med 

udendørs hold af grise var etableret på sandjorde (75 %) og foldarealerne udgjorde årligt 6 og 11 % af 

sædskiftearealet på hhv. konventionelle og økologiske bedrifter, hvorfor det samlet set er en relativ 

lille andel af det totale areal, der påvirkes af frilandsgriseproduktionen på bedriftsniveau. Gødskning 

på bedriftsniveau udgjorde 193 kg N ha-1 (heraf 102 kg ha-1 i husdyrgødning) og 110 kg N ha-1 for hhv. 

konventionelle og økologiske bedrifter med udendørs hold af grise. 

Med henblik på at belyse risikoen for næringsstoftab fra arealer anvendt specifikt til diegivende søer 

(farefolde) blev der beregnet kvælstof (N) og fosfor (P) overskud for farefoldsarealet på otte bedrifter 

som supplement til beregnede næringsstofbalancer for hele foldarealet i Del 1. Derudover blev der 

udtaget jordprøver i fem farefolde på hver af seks bedrifter hhv. før ibrugtagning i foråret, det 

efterfølgende efterår samt i senvinteren efter ti måneders brug.   

Resultaterne understreger, at bedrifter med udegående søer stadig er udfordret på risiko for høje N-

tab fra farefolde. Beregnede N-overskud på otte bedrifter var gns. 226 kg N ha-1 år-1 betragtet som et 

gennemsnit over to planperioder, dvs. et år med søer efterfulgt af et år med dyrkning af vårbyg. 

Analyse af jordprøverne viste et gennemsnitligt N-min indhold på 21 kg N ha-1 (0-100 cm) før 

ibrugtagning foråret 2019, hvilket steg til gns. 109 kg N ha-1 efter ti måneders brug i senvinteren 2020. 

Ved at sammenstille gennemsnitlige næringsstofbalancer med N-min resultaterne skønnes 

kvælstofudvaskningen fra farefoldsarealerne at udgøre ca. 230 kg N ha-1 år-1 i løbet af planperioden 

med søer og ca. 65 kg N ha-1 året efter med vårbyg, dvs. gennemsnitligt ca. 150 kg N ha-1 betragtet 

som gennemsnit over to planperioder. Dette estimat bør dog valideres af aktuelle målinger af N i 

jordvand opsamlet gennem minimum to planperioder på bedrifter med tidssvarende folddriftspraksis.  

 

Beregnede fosforoverskud fra farefoldsarealerne fra førnævnte otte bedrifter var gns. 57 kg P ha-1 

betragtet som et gennemsnit over to planperioder. En analyse af jordprofilens indhold af fosfor fra 

seks af disse bedrifter viste et gns. fosfortal (Pt) på 6. På trods af de høje P-overskud steg niveauet af 

Pt ikke i løbet af de ti måneders brug. Dette kan skyldes, at P blev optaget i jordkolloiderne, og ikke 

opløst ved Pt målingen, eller P-udvaskning. 
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En stor variation mellem de deltagende bedrifter i forhold til kvælstof (90-320 kg N ha-1) og fosfor (23-

81 kg P ha-1) overskud viser gode muligheder for reduktion af næringsstoftab på den enkelte bedrift 

gennem forbedret folddriftspraksis og -indretning. Det vurderes, at overskuddet af næringsstoffer kan 

reduceres ved at øge foldareal, reducere foderforbrug, mindske protein og fosfor i foder samt øge 

høst af næringsstoffer, fordi disse tiltag vil bidrage til en forbedret udnyttelse af næringsstoffer. 

Projektet kvantificerer teoretisk effekten af de nævnte virkemidler. Derforuden er det til stadighed 

vigtigt med fokus på hyppige flytninger af hytte og fodringssteder for at reducere risikoen for 

næringsstof-hotspots og af hensyn til græsdække.  
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Forkortelser anvendt i rapporten 1 

GLR Data fra arealstøtte-ansøgninger 

GR Gødningsregnskaber 

CHR Central Husdyr Register 

Afgrøde kode 270 Græs til udegrise, omdrift 

Afgrødekode 287 Græs til udegrise, permanent 

Ha Hektar 

N Kvælstof 

P Fosfor 

N-min Mineralsk kvælstof 

Pt Fosfortal 

MFVM Miljø- og Fødevareministeriet 

FRJOR Det Jordbrugsrelaterede Forskningsregister ved AU, Agroøkologi 

DE Dyreenheder. I 2011 er dyreenheder (DE) defineret fra tabel 7 i 
Plantedirektoratet (2010), svarende til enten 4,3 årsso, 200 smågrise  eller 
36 slagtesvin per DE. I 2018 fra tabel 9 i NaturErhvervstyrelsen (2016), 
svarende til enten 4,4 årsso, 208 smågrise  eller 30 slagtesvin per DE. 

FEso Foderenhed (søer) 

TS Tørstof 

HUS Husdyrgødning 

C Kulstof 

JB Jordbundstype  
  

 2 
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1. Introduktion 
Nærværende afsnit er samstemmende med afsnit 1 i Del 1 (Kongsted et al., 2019). 

 

Ifølge indberetninger om økologisk husdyrhold i Danmark udgjorde den økologiske so-bestand ca. 

14.000 årssøer i 2018 (Landbrugsstyrelsen, 2019). Langt hovedparten af økologiske søer i Danmark 

produceres under forhold i overensstemmelse med de fælles brancheanbefalinger (Anonym, 2018), 

hvilket betyder, at søerne som minimum holdes på friland i diegivningsperioden uanset årstid og i 

drægtighedsperioden i sommermånederne. Der findes ikke tilsvarende tal for bestanden af 

konventionelle søer på friland, men ifølge Friland A/S blev der i 2017/18 slagtet ca. 90.000 

konventionelle slagtegrise som var født på friland, hvilket svarer til en so-bestand på ca. 3.500 årssøer, 

hvoraf langt hovedparten som minimum holdes på friland i diegivningsperioden. På trods af en 

markant fremgang de senere år, udgør søer på friland således under 2 % af den samlede sobestand i 

Danmark på i alt ca. 1 mio. årssøer (Statistikbanken, 2019a). Antallet af smågrise og slagtesvin, der 

produceres på friland er ukendt.  

Der er en række klare gevinster ved hold af grise på friland. Antibiotikaforbruget er f.eks. markant 

lavere end i den konventionelle indendørs produktion (Jespersen, 2015). Dyrene har gode muligheder 

for at udleve deres naturlige adfærd og adgang til friland vurderes generelt at være positivt for 

dyrevelfærden, hvilket bl.a. kommer til udtryk via det statslige dyrevelfærdsmærke, hvor tre hjerter 

(højeste niveau) udelukkende tildeles kød produceret af grise født på friland.    

Der er imidlertid også udfordringer ved hold af grise på friland. Det er således veldokumenteret, at 

der kan være en høj risiko for udvaskning af kvælstof fra frilandsproduktionen især fra marker, der 

anvendes til diegivende søer (Manevski et al., 2019; Eriksen et al., 2002; 2006a) og til slagtesvin 

(Jørgensen et al., 2018; Eriksen et al., 2006b). Risikoen i de pågældende studier har bl.a. været 

relateret til et højt input af næringsstoffer via det tildelte foder kombineret med en relativ høj 

belægningsgrad. Risikoen forstærkes yderligere af grisenes gødeadfærd, der kan resultere i ’hotspots’ 

i foldene (Jakobsen et al., 2018; Horsted et al., 2012; Eriksen et al., 2002), hvor de afsatte 

næringsstoffer overstiger græssets optagelseskapacitet. Endelig er det vanskeligt at bevare et godt 

græsdække som følge af grisenes karakteristiske rodeadfærd. Sidstnævnte kan hæmmes via isætning 

af trynering, hvilket er gængs praksis i udendørs sohold i Danmark. Trynering hindrer imidlertid 

dyrenes mulighed for at udøve en artsspecifik adfærd, ligesom det ikke er praktisk muligt at isætte 

trynering i fravænnede grise og slagtegrise.  

Frilandsproduktionen er for nuværende reguleret via Byggebladet ’Vejledning vedrørende indretning 

og drift af udendørs sohold’ som senest er revideret i 2014 (Byggebladet, 2014) og som primært 

indeholder regler og anbefalinger vedrørende stationære folde til søer, der således er undtaget 

husdyrgødnings-bekendtgørelsens krav om fast bund og afløb. Der er et ønske fra Miljø- og 

Fødevareministeriet (MFVM), at driftskrav fremadrettet kan indgå i reguleringen som deciderede 

regler i bekendtgørelsen fremfor i et byggeblad. Samtidig har erhvervet udtrykt ønske om, at 

undtagelserne i byggebladet udvides til at gælde andre typer af grise og produktionsformer, særligt 

for slagtegrise og mobile enheder.  

Formålet med nærværende projekt var at opdatere og understøtte det faglig grundlag for en 

regulering, der kan sikre videreudvikling af en konkurrencedygtig og bæredygtig konventionel og 

økologisk frilandsgriseproduktion. Delmålene var at tilvejebringe følgende: 
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1. Detaljeret karakteristik af folddriftspraksis på et udsnit af eksisterende bedrifter med udendørs 

hold af søer, smågrise og/eller slagtegrise sammenholdt med bedrifternes produktionsomfang, 

fodereffektivitet og det anvendte foders indhold af kvælstof og fosfor [del 1] 

2. Beregning af kvælstof og fosforbalancer for foldarealer for de pågældende bedrifter samt 

scenarieanalyser til effektvurdering af en række folddriftstiltag [del 1] 

3. Karakteristik af jordprofilens indhold af mineralsk kvælstof (N) og fosfor (P) ved udtagning og 

analyse af jordprøver fra marker der har været anvendt til udendørs hold af diegivende søer i en 

årrække [del 2] 

4. En overordnet karakteristik af alle bedrifter med udendørs hold af grise i DK i forhold til geografisk 

placering, produktion af gødning sammenholdt med det totale areal tilknyttet bedriften mm. [del 

2] 

5. Beregning af gødningstilførsel per arealenhed for bedrifter med hold af udendørs grise med mere 

end en årlig produktion af kvælstof svarende til ca. 1000 kg N ab lager [del 2] 

6. På baggrund af 1-5, identifikation af de mest betydende faktorer for næringsstoftab ved udendørs 

hold af søer, smågrise og slagtesvin med udgangspunkt i eksisterende bedrifters produktion og 

folddriftspraksis [del 1+2]. 

7. Identifikation af forsknings- og udviklingsbehov i forhold til reduktion af næringsstoftab fra 

udendørs hold af grise [del 2]. 

 

Nærværende rapport udgør Del 2. Del 1 er publiceret i Kongsted et al. (2019).  
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2. Materiale og metode 
 

2.1 Karakteristik af bedrifter med udendørs hold af grise 
Bedrifter med udegrise, dels konventionelle friland og økologiske, er beskrevet ved brug data i Det 

Jordbrugsrelaterede Forskningsregister, FRJOR (2008), ved AU, Institut for Agroøkologi, som 

indeholder data fra arealstøtteansøgninger (GLR, Landbrugsstyrelsen, 2020), gødningsregnskaber (GR,  

Landbrugsstyrelsen, 2020) og husdyrregisteret (CHR, Fødevarestyrelsen, 2020).  

”Bedrifter med udegrise” er defineret som bedrifter med tilhørende areal defineret ved koderne: 

”Græs i omdrift til udegrise” (afgrødekode 270) og/eller ”Permanent græs til udegrise” (afgrødekode 

287) og/eller bedrifter med staldsystemet ”Friland”, i alt 307 bedrifter.  

Geografisk fordeling og gødningstilførsel er udelukkende beregnet for bedrifter med dyrehold 

svarende til minimum 10 DE/bedrift. I analysen indgår alene bedrifter med data fra både mark og 

dyrehold, i alt 84 bedrifter. Denne afgrænsning er valgt for at sikre sammenhængende data for 

afgrødefordeling, tildeling af handels- og husdyrgødning og samlet produktionsomfang inden for 

produktionsform og driftsgren. Der er anvendt data fra produktionsåret 2017/18 til karakteristik af 

bedrifter og illustration af udviklingen på udvalgte områder ved brug af data fra produktionsåret 

2010/11, hvor 2011 og 2018 var første og sidste år med fuldstændige data fra de centrale registre. 

2.2 Kvælstof og fosforbalancer i farefolde 
Kvælstof- og fosfor markbalancer for foldarealet er beregnet for diegivende søer (farefolde inkl. 

køreveje) på otte bedrifter på baggrund af besætningsspecifikke produktions-, foder- og folddata 

primært fra produktionsåret 2018-2019. De otte bedrifter og tilhørende data er beskrevet og 

præsenteret i Del I (bedrift 1-7 og 9, Kongsted et al., 2019), hvor der er præsenteret markbalancer for 

hele foldarealet (folde til drægtige og diegivende søer inkl. køreveje). Det var ikke muligt at opdele 

foldarealet til hhv. drægtige og diegivende søer på bedrift 8, hvor dele af det samlede foldareal blev 

anvendt til begge dyregrupper.  

Markbalancen i farefoldene blev beregnet som differencen mellem input og output vurderet som 

gennemsnit over to år, dvs. både indeholdende brugsåret med søer og pattegrise samt det 

efterfølgende år, hvor der dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde (vårbyg).  

Andel foder tildelt i farefoldene blev beregnet på baggrund af bedriftens samlede foderforbrug til søer 

(FEso per årsso) sammenholdt med fravænningsalder. Ved 5, 7 og 8 ugers fravænning skønnes, at hhv. 

39, 48 og 51 % af foderet afsættes i farefoldene som beskrevet i Byggebladet ”Vejledning vedrørende 

indretning og drift af udendørs sohold” (2014), hvorimod det skønnes, at 70 % afsættes i farefoldene 

ved 10 ugers fravænning (Kongsted, 2018). Input via tildelt grovfoder er ikke medtaget i beregning af 

farefoldenes markbalance, da grovfoder primært blev tildelt i drægtighedsperioden. Der regnes med 

en negativ sotilvækst svarende til 40 kg per årsso (inkl. fostre) (Kongsted, 2019) samt tildeling af halm 

svarende til 130 kg halm per årsso i diegivningsperioden. De øvrige forudsætninger ved beregning af 

markbalancer på farefoldsniveau er tilsvarende forudsætningerne for beregning af markbalancer for 

det samlede foldareal som beskrevet i Del I (Kongsted et al., 2019).  

2.3 Karakteristik af jordprofilens indhold af uorganisk kvælstof (N) og fosfor (P) i 

farefolde 
Der blev udtaget jordprøver i farefolde på seks af ovennævnte ni bedrifter som beskrevet herunder. 

De seks bedrifter repræsenterede én besætning med 100-199 søer, fire besætninger med 200-300 

årssøer og én besætning med 400+ årssøer. Antal år, der havde været søer på friland på bedrifterne 
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varierede fra 2-4 år (tre bedrifter, heraf én bedrift hvor der tidligere havde været konventionelle 

frilandssøer) til 20-24 år (tre bedrifter). Tre besætninger var placeret i region Midt og tre besætninger 

i region Syd. Nærmere information om udtagningsfoldene præsenteres i tabel 11. 

2.3.1 Jordprøveudtagninger og jordprofil  
Til karakteristik af jordprofilens indhold af uorganisk N og pløjelagets indhold af tilgængeligt P blev der 

udtaget jordprøver i enkeltfarefolde anvendt til op til 6 faringshold på i alt seks bedrifter (fem 

økologiske og én konventionel) efter metode beskrevet herunder og illustreret i figur 1.  

Prøverne blev udtaget i alt tre gange: Forår 2019 (før ibrugtagning), efterår 2019 samt januar-februar 

2020 efter ca. ti måneders brug med skiftende faringshold (tabel 1). For hver bedrift blev der udvalgt 

fem repræsentative farefolde. En bedrift praktiserede foldskifte i juni, hvorfor der i anden og tredje 

runde er målinger fra ti folde på denne bedrift (tabel 1).  

I hver farefold blev der udtaget i alt 21 prøver per fold i et 

jævnt mønster, så de 21 prøver repræsenterede hele folden 

efter følgende retningslinjer: Altid 2 til 3,5 m fra kant og 

derudover en fordeling af stik ligeligt på langs og tværs af 

foldene som illustreret i figur 1. 

I hver udtagningspunkt blev der udtaget jordprøver fra hhv. 

0-25 cm og 25-100 cm dybde. Prøverne fra hver fold (for N 

også fra hver dybde) blev sammenblandet til én 

analyseprøve, der blev analyseret for indholdet af uorganisk 

N og tilgængeligt P. Ved omregning af mg N per kg jord (TS) 

til kg N ha-1 er anvendt rumvægte på 1,435 og 1,522 g per cm3 for hhv. dybde 1 og 2 (Taghizadeh-Toosi 

et al., 2014).  

I prøveudtagningspunkt nr. 5 og nr. 15 i hver fold blev dybden af mørk A-horisont målt i runde 1 med 

henblik på at bestemme muldlagets tykkelse. 

Tabel 1. Dato for jordprøveudtagninger og antal udtagningsfolde seks bedrifter med udendørs sohold  

Bedrift: 1 2 3 4 5 6 

Jordprøveudtagningsdato: 
Runde 1 26-03-2019 28-03-2019 01-04-2019 18-04-2019 23-04-2019 20-05-2019 
Runde 1a   05-07-2019    
Runde 2 29-10-2019 08-10-2019 04-10-2019 22-10-2019 30-09-2019 14-10-2019 
Runde 3 29-01-2020 07-02-2020 13-02-2020 19-02-2020 03-02-2020 26-02-2020 

       
Antal folde med jordprøveudtagninger: 

Runde 1 5 5 51) 5 5 4 
Runde 1a   51)    
Runde 2 5 5 10 5 5 4 
Runde 3 5 5 10 5 5 4 

1) Foldskifte i juli, således at foldene etableret i april kun anvendes til juli (runde 1), hvorefter der etableres nye folde på et nyt areal (runde 

1a) som anvendes indtil næste forår  

Fosfortal (Pt) er analyseret i 0-25 cm pløjelag efter gængs metode dvs. med en mild ekstraktion med 

0.5 M natriumbikarbonatopløsning. På sandjord svarer det til ca. 11 % af jordens totale fosfor 

indhold og er et udtryk for plantetilgængelig fosfor (Rubæk et al., 2005). 

Figur 1. Eksempel på udtagning af jordprøver i 
en farefold, der måler ca. 20 x 33 m 
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2.3.2 Foldareal og græsdække  
Foldenes placering blev markeret med GPS dels med henblik på automatisk opmåling af foldareal og 

dels for at sikre, at udtagningsfoldene kunne genfindes de efterfølgende runder. Foldenes areal 

varierede mellem bedrifterne og gennemsnittet per bedrift kan ses i tabel 11. 

Græsdække og -højde blev vurderet visuelt i alle udtagningsfolde i de tre udtagningsrunder (metode 

modificeret efter Kongsted & Jakobsen, 2016). Hvert foldareal blev inddelt i andel ’ubevokset’, 

’oprodet’ og ’plantedække’.   

2.3.3 Klimadata  
Klima i prøveudtagningsperioden 2019-2020 er vist sammen med seneste publicerede 30 års klima i 

tabel 2. 

Tabel 2. Klima. Nedbør, temperatur og solskinstimer for Danmark. Globalstråling og potentiel fordampning fra 

lokalitet Foulum. Kilde Dansk Meteorologisk Institut, se fodnoter for referencer med links 

Måne
d 

Temperatur Solskinstimer Globalstråling1 Nedbør Potentiel 
fordampning1 

 Grader/dag Timer/mdr. MJ/m2 Mm/mdr. Mm/mdr. 

 2019/ 
20202 

30 år3 2019/ 
20202 

30 år3 2019/ 
2020 

30 år 2019/ 

2020 2 
30 år3 2019/ 

2020 
30 år 

Mar. 5,4 3,3 119 110 247 274 106 46 35 29 

Apr. 8,1 7,2 274 162 490 397 15 39 75 54 

Maj 9,8 11,4 215 209 539 523 54 47 84 83 

Jun. 16,2 14,5 252 209 587 557 58 64 107 97 

Jul. 16,7 16,9 222 196       579 588 67 66 105 99 

Aug. 17,4 16,9 202 186 446 470 91 82 82 78 

Sep. 13,4 13,6 133 128       275 323 130 75 46 48 

Okt. 9,4 9,3 90 96 155 176 129 85 23 24 

Nov. 5,7 5,1 35 54       45 65 89 70 6 9 

Dec. 4,7 2,1 42 43       34 38 68 67 5 4 

Jan. 5,5 1,6 36 52       43 52 77 65 6 5 

Feb. 4,7 1,5 50 69       88 111 135 50 12 12 

Mar.  4,4 3,3 182 131 306 278 37 46 40 29 

 

Det fremgår, at september, oktober og februar var nedbørsrig, og at hele vinteren var usædvanlig 

varm med gennemsnitstemperaturer på omkring fem grader gennem fem efterårs-/vintermåneder. 

Fordampningen var normal, og den beregnede afstrømning af vand fra marker på Foulum var 755 mm 

(Vandregnskab; Seges, 2020). Dette er knap en dobbelt så høj afstrømning som den gennemsnitlige 

afstrømning på 393 mm fra Jyske  vandafstrømningsoplande i perioden 1991-2018 (Blicher-Mathiesen 

et al., 2019). I perioden hvor målingerne blev foretaget var der således stor risiko for, at fri nitrat i 

rodzonen blev udvasket i september/oktober samt fra februar. 

                                                            
1 Kilde: Seges. (2020). "Mark Online. Vandregnskab. se https://www.landmand.dk/." 
2 Kilde: DMI (2020b). Månedsoversigter. Danmarks Meteorologiske Institut. Se 
http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/maanedsaesonaar/. 
3 30 års klimanormal, nyeste 1991-2020 afsluttet indtil sep. 2020, for okt.-dec. er anvendt klimanormal 1981-2010, DMI 
(2020a). Klimanormaler for Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut. Se https://www.dmi.dk/vejrarkiv/normaler-
danmark/. 
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3. Resultater 

3.1 Karakteristik af bedrifter med udendørs hold af grise 
I nedenstående gives en overordnet karakteristik af bedrifter med udendørs hold af grise inklusiv 

udvikling i antallet af bedrifter og tilhørende areal, gødningstilførsel samt geografisk fordeling.  

3.1.1 Udvikling  
Ved ansøgning om arealstøtte angives arealet med græs til udegrise (afgrødekode 270 og 287, jf. 2.1). 

Data fra perioden 2011-2018 er analyseret, da der i denne periode findes fuldstændige data fra De 

Centrale Registre (GLR: ”Data fra arealstøtte-ansøgninger”, GR: Gødningsregnskaber og CHR: ”Central 

Husdyr Register”). Det samlede græsareal anvendt til udegrise ifølge disse indberetninger var 700-800 

ha i årene 2012-2016. Herefter steg græsarealet til udegrise jævnt til knap 1.400 ha i alt i 2018, heraf 

langt hovedparten som græs i omdrift (97 %).  

I tabel 3 er vist udviklingen i bedrifter med udegrise baseret på registerdata fra 2011 og 2018. 

Bedrifterne er opdelt i fem kategorier defineret ud fra deres status i henhold til staldsystem (+/-

friland), dyrehold (+/-) og mark (+/- græs til udegrise). Bedrifter, der kun er defineret som udegrise ud 

fra staldsystem og uden tilhørende marker med udegrise-græs, er formentlig bedrifter, der 

udelukkende producerer slagtegrise (langt hovedparten af økologiske og konventionelle ”frilands-

slagtegrise” produceres i stalde med adgang til løbegårde). Det fremgår, at grisehold dominerer og 

bedrifter med både mark og stald med udegrise (øverste gruppe, tabel 3) har 76 % af DE med grise. 

De fire nederste gruppe er præget af bedrifter med få dyr og et lille areal per bedrift. Kvæg-DE udgør 

83 % af ikke grise-DE.  

 
Tabel 3. Udvikling i bedrifter (konventionelle og økologiske) med udegrise baseret på status i 2011 og 2018 vist 

som antal bedrifter og tilhørende areal samt dyreenheder (DE) fordelt på grise-DE og DE i alt 

Bedriftstype Antal 
bedrifter 

Areal, ha DE 1, grise DE 1, i alt 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Stald og mark m. udegrise 73 892 6315 8913 7523 9946 8165 10799 

Stald og øvrige afgrøder 70 125 530 2559 139 1236 445 2327 
Stald og ingen afgrøder 6 8 - - 138 447 138 498 
Mark m. udegrise og andre dyr 33 46 1753 1845 1329 1458 1441 1566 

Mark m. udegrise 18 39 42 - -  -  
Sum 200 307 8640 13317 9129 13087 10189 15191 

1 2011 er dyreenheder (DE) defineret fra tabel 7 i Plantedirektoratet (2010), svarende til enten 4,3 årsso, 200 smågrise  eller 36 slagtesvin 

per DE. I 2018 fra tabel 9 i NaturErhvervstyrelsen (2016), svarende til enten 4,4 årsso, 208 smågrise  eller 30 slagtesvin per DE. 
2 Heraf fem bedrifter udeladt i efterfølgende analyse, fordi mark og stalddata ikke kan sammenstilles entydigt 

 

3.1.2 Gødningstildeling 
I tabel 4 og 5 er vist nøgledata for bedrifter med udendørs hold af grise i vækståret 2018. Der er udvalgt 

bedrifter med data for både mark og dyrehold, i alt 84 bedrifter. 
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Tabel 4. Dyrehold og gødningstildeling på bedrifter med konventionelle og økologiske grise på friland. 
Gennemsnit i år 2018 for bedrifter, der ifølge Gødningsregnskabet (GR) har > 10 DE/bedrift og ifølge 
Arealstøtteordningen (GLR) har markkoder for udegrise 

 Konventionelle bedrifter  Økologiske bedrifter  

Dyrehold:   
Antal bedrifter 21 63 
DE 1/bedrift 159 125 
Grise DE/ bedrift 143 105 
Årssøer/ bedrift 177 158 
Udegræs, m2/årsso 458 730 
Prod. 32 kg smågrise/ bedrift 4956 3247 
Prod 110 kg slagtegrise/ bedrift 3153 2050 
Prod. 32 kg smågrise/årsso 28,0 20,5 
Prod 110 kg slagtegrise/årsso 17,8 13,5 

   
Gødning tildelt:   

Handelsgødning, N/ha 91 22 
Husdyrgødning, N/ha 102 108 
Netto3 modtaget HUS 
(-=udført/+=indført), N/ha 

+2 +30 

1 Dyreenheder (DE) fra tabel 9 i NaturErhvervstyrelsen (2016), svarende til hhv. 4,4 årsso, 208 smågrise eller 30 slagtesvin per DE. 
2 Tildeling af handelsgødning er implicit ikke tilladt i økologisk produktion, men stammer fra bedrifter der har været under omlægning i 
perioden.  
3 Nettomodtaget husdyrgødning er lagerforskydninger + indført - udført husdyrgødning. 

 

Af tabel 4 fremgår, at bedrifter med udendørs grisehold (>10 DE, staldsystem ”friland” fra 

Gødningsregnskabet og marker med ude-grise på græs fra arealstøtteansøgninger (GLR) udgør 21 

konventionelle og 63 økologiske. De 84 bedrifter udgør 25 % af antal bedrifter med udegrise i 

Danmark, men 75 % af alle grise-DE på friland og 65 % af græsarealet anvendt til udegrise i Danmark, 

hvilket illustrerer, at der er mange små bedrifter med frilandsgrise. 

Frilandsproducenterne er specialiserede griseproducenter med 84-90 % af bedriftens DE fra 

griseholdet. Der er på de konventionelle og økologiske bedrifter et gennemsnitligt areal på hhv. 132 

og 125 ha, et sohold på hhv. 177 og 158 årssøer og en gennemsnitlig produktion af hhv. 28 og 21 

smågrise pr. årsso. Der produceres nogle få tusinde slagtegrise udendørs i Danmark (Friland, 2020). 

Udegrise-produktionen er derfor domineret af diegivende søer, samt en lidt mindre andel af drægtige 

søer. Gødskningen hos konventionelle udegrise-producenter er meget lig gødskningen på øvrige 

fuldtids-grisebedrifter, der i 2017 gødede med 103 kg husdyrgødning plus 88 kg handelsgødning per 

ha (Olesen et al., 2020). 

Af tabel 5 fremgår, at jordtypen på 75 % af bedrifter med udegrise er ”sandjord”, JB-nr 1-4. På 

bedrifterne anvendes mellem 6 og 11 % af sædskifte-arealet til udegrise. Resterende græs på udegrise-

bedrifterne anvendes til kreaturhold (14 % af DE). På de konventionelle sandede bedrifter med 

udegrise dyrkes mere vårsæd til modenhed, og tilsvarende mindre vinterkorn end på ejendomme med 

konventionelle staldgriseproduktion. Bortset fra denne forskel er afgrødevalget hos konventionelle 

udegrise-producenter stort set ligesom afgrødevalget på almindelige konventionelle grise- og 

plantebedrifter (Olesen et al., 2020). 
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Tabel 5. Arealanvendelse på konventionelle og økologiske grisebedrifter opdelt på stald og udendørs grise år 

2018 og indendørs konventionelle grise samt i alt i 2017 (efter Olesen et al., 2020) 

 Konventionel Økologisk 

 Grise, 
2017 

Friland,  
2018 

DK,  
i alt 2017 

Grise, 
2018 

DK,  
i alt 2017 

Antal bedrift 2.013 21 29.265 63 2.196 
Dyrket ha/bedrift 243 130 84 118 101 
%-andel sandjord 59% 75% 64% 75% 80% 

 1.000 ha ha 1.000 ha ha 1.000 ha 

Landbrugssædskifte 466 2.626 2.116 6.536 164 
Vårsæd til modenhed 118 1021 581 3.068 44 
Vintersæd til modenhed 255 499 796 939 22 
Oliefrø og bælgsæd 62 16 190 459 9 
Rodfrugter til fabrik 4 62 34 11 0 
Frøgræs 15 201 81 220 2 
Kartofler 6 78 48 57 2 
Helsæd 0 21 14 162 11 
Silomajs 2 288 163 52 4 
Græs i omdrift 4 429 212 1.482 69 
Græsafgrøder, permanent 11 79 148 666 22 

- Heraf græsset  166  708 1 
Sum sædskifte+permanent 476  2.265  186 
DK total 489 2.769 2.445 7.880 222 
Øvrige 13  180  36 
Varig græs, miljøordninger 2  51  15 

 Procent af sædskifteareal pr. bedriftstype 

Vårsæd til modenhed 25 39 27 47 27 
Vintersæd til modenhed 55 19 38 14 13 
Oliefrø og bælgsæd 13 1 9 7 6 
Rodfrugter til fabrik 1 2 2 0 0 
Frøgræs 3 8 4 3 1 
Kartofler 1 3 2 1 1 
Helsæd 0 1 1 3 7 
Silomajs 0 11 8 1 3 
Græs i omdrift 1 16 9 19 40 

- heraf grisegræs  6  11  

 

3.1.3 Geografisk fordeling 
Fordeling af de 84 bedrifter (tabel 5) på regionerne er vist i tabel 6. Langt hovedparten af bedrifterne 

var lokaliseret i Midt- og Syddanmark, 71 og 62 pct. af hhv. konventionelle og økologiske bedrifter. 

Arealmæssigt var 86 og 77 pct. af det samlede udegrise-areal placeret i hhv. Midtjylland og 

Syddanmark. 

Tabel 6. Geografisk fordeling af konventionelle og økologiske bedrifter defineret som bedrifter, der har >10 DE 

og defineret med staldsystemet ”Friland” samt tilhørende græsarealer til ude-grise. År 2018.  

Region 

Konventionel Økologisk 
Bedrifter Udegrise-græsareal Bedrifter Udegrise-græsareal 

stk. % ha % stk. % ha % 

Nordjylland 3 14,3 19,9 11,7 9 14,3 105,1 14,4 
Midtjylland 7 33,3 49,7 29,2 21 33,3 352,0 48,4 
Syddanmark 8 38,1 95,9 56,4 18 28,6 207,0 28,5 
Hovedstaden 2 9,5 4,1 2,4 6 9,5 5,8 0,8 
Sjælland 1 4,8 0,4 0,2 9 14,3 57,5 7,9 

 I alt 21 100,0 170,0 100 63 100 727,4 100 
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3.2 Farefolde – næringsstofbalancer  
I nedenstående præsenteres kvælstof- og fosforbalancer for otte bedrifter med udendørs hold af søer 

på baggrund af besætningsspecifikke produktionsdata primært fra brugsåret 2018-2019 indsamlet og 

præsenteret i Del I (bedrift 1-7 og 9 i Kongsted et al., 2019).  

3.2.1 Kvælstofbalancer 
Det beregnede N overskud for farefoldsarealerne var gennemsnitligt 226 kg N ha-1 år-1 vurderet som 

gennemsnit af to planperioder (et år med grise efterfulgt af et år med vårbyg) varierende fra 90 til 320 

kg N ha-1 år-1 som vist i tabel 7. Idet niveauet for N fiksering via kløvergræsset i svinefolde er ukendt (i 

nærværende projekt estimeret til 30 kg N ha-1 år-1 i farefoldene) og må formodes at variere markant 

mellem bedrifter og mellem årstider, er der i tabellen vist overskud med og uden N fikseringen. 

Tilsvarende gennemsnit uden N fiksering er således 211 kg N ha-1 år-1. Den beregnede udskilte gødning 

for to år var gennemsnitligt 221 kg N ha-1 år-1 varierende fra 106 til 312 kg N ha-1 år-1. 
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Tabel 7. Kvælstofbalancer angivet både som markbalancer og som udskilt gødning for farefolde på otte bedrifter med udendørs hold af søer primært baseret på data fra 
2018-2019  

 
 

Besætning

Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso

Input, kg

N sofoder - farefolde 666,6 21,3 836,6 25,9 332,0 19,1 765,6 25,2 589,6 16,2 639,3 28,9 523,6 28,9 549,5 18,4

N pattegrisefoder (farefolde) 76,0 2,4 0,0 0,0 50,6 2,9 105,2 3,5 261,5 11,8 229,6 12,7 35,6 1,2

N soens  vægttab 27,5 0,9 28,5 0,9 15,3 0,9 26,7 0,9 32,0 0,9 19,5 0,9 16,0 0,9 26,2 0,9

N fiksering (kløvergræs) 30,0 1,0 30,0 0,9 30,0 1,7 30,0 1,0 30,0 0,8 30,0 1,4 30,0 1,7 30,0 1,0

N depos ition 26,0 0,8 26,0 0,8 26,0 1,5 26,0 0,9 26,0 0,7 26,0 1,2 26,0 1,4 26,0 0,9

N halm 22,1 0,7 22,9 0,7 12,3 0,7 21,5 0,7 25,7 0,7 15,6 0,7 12,8 0,7 21,1 0,7

N såsæd 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1

Input i alt, kg 850,2 27,2 945,9 29,3 468,2 26,9 976,9 32,2 705,3 19,4 994,0 44,9 840,0 46,3 690,3 23,2

Output, kg

N fravænnede grise 358,3 11,5 230,1 7,1 179,5 10,3 276,1 9,1 224,2 6,2 373,1 16,9 315,4 17,4 261,5 8,8

N døde pattegrise 11,4 0,4 11,8 0,4 6,3 0,4 11,0 0,4 13,2 0,4 8,1 0,4 6,6 0,4 10,8 0,4

N korn 52,8 1,7 52,8 1,6 52,8 3,0 52,8 1,7 52,8 1,5 52,8 2,4 52,8 2,9 52,8 1,8

N halm 11,6 0,4 11,6 0,4 11,6 0,7 11,6 0,4 11,6 0,3 11,6 0,5 11,6 0,6 11,6 0,4

N s læt 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Output i alt, kg 434,1 13,9 306,3 9,5 288,3 16,6 351,5 11,6 301,8 8,3 445,5 20,1 386,4 21,3 336,8 11,3

Markbalance, kg N (2 planperioder = 2 år) 416,1 13,3 639,7 19,8 179,9 10,4 625,4 20,6 403,5 11,1 548,4 24,8 453,6 25,0 353,5 11,9

Markbalance, kg N (årligt gns. for 2 planperioder) 208,0 6,7 319,8 9,9 90,0 5,2 312,7 10,3 201,8 5,5 274,2 12,4 226,8 12,5 176,8 5,9

Markbalance uden  N fiksering, kg N (årligt gns. for 2 planperioder) 193,0 6,2 304,8 9,4 75,0 4,3 297,7 9,8 186,8 5,1 259,2 11,7 211,8 11,7 161,8 5,4

Gødning udskilt, kg N (2 planperioder = 2 år) 400,4 623,2 212,1 610,4 384,2 539,2 447,2 338,9

Gødning udskilt, kg N (årligt gns. for 2 planperioder) 200,2 311,6 106,0 305,2 192,1 269,6 223,6 169,4

1 2 3 4 5 6 7 9
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Det laveste N overskud var primært forårsaget af et 

stort farefoldsareal (576 m2/årsso) kombineret med 

mulighed for gentagende slæt på dele af 

farefoldsarealet som følge af foldskifte i juni. Det 

højeste N overskud var bl.a. forårsaget af et relativt 

lavt farefoldsareal (309 m2/årsso). Som det ses i figur 

2 var der imidlertid ikke en entydig sammenhæng 

mellem farefoldsareal og N overskud på bedrifterne, 

hvilket understreger vigtigheden af et bredt fokus på 

driftstiltag til forbedring af næringsstofudnyttelsen 

ved udendørs hold af søer. Til sammenligning angiver 

Byggebladet (2014) en farefoldstørrelse på minimum 

449 m2/årsso ved syv ugers fravænning og en 

fravænningsvægt på 15 kg givet en maksimal samlet 

belastning på 280 kg N ha-1 over to planperioder (”griseafgræsning” efterfulgt af dyrkning af afgrøder 

med et væsentligt kvælstofbehov), dvs. gennemsnitligt 140 kg N ha-1 år-1. 

 

Scenarieanalyser - kvælstof 

For at illustrere betydning af en række driftstiltag blev der med udgangspunkt i en typebesætning 

beregnet N overskud ved forskellige niveauer af foderforbrug, indhold af råprotein i sofoder, græsslæt 

og farefoldsareal (tabel 8). Forudsætningerne var 100 årssøer, 23 fravænnede grise per årsso, 8 ugers 

fravænning, foderforbrug på 1.870 FEso per årsso heraf 51 % tildelt i farefolde, fravænningsvægt på 

15 kg og 5 FEsv per fravænnet gris samt to græsslæt med et samlet slætudbytte på 3.740 kg TS/ha (1. 

slæt = 2.300 kg TS/ha, 2. slæt = 1.440 kg TS/ha). De pågældende forudsætninger stammer dels fra 

besætningsspecifikke produktionsdata præsenteret i Kongsted et al. (2019) og forudsætninger angivet 

i Byggebladet (2014). 

Som vist i tabel 8 har alle de nævnte faktorer stor betydning for N overskuddet. Eksempelvis bevirker 

en 12 % reduktion i niveauet af råprotein i sofoderet, at overskuddet mindskes med 16 % ved et 

farefoldsareal på 500 m2/årsso og et foderforbrug på 1.870 FEso/årsso. Det er ligeledes muligt at 

påvirke næringsstofoverskuddet ved at øge fraførelsen af næringsstoffer - eksempelvis via græsslæt. 

To græsslæt estimeres til et udbytte på 90 kg N ha-1. Slæt på halvdelen af foldarealet (hvert andet år 

dvs. det år, hvor der er søer på arealet) svarer således til, at ca. 22 kg N ha-1 fjernes, hvilket reducerer 

kvælstofoverskuddet med 13 % ved samme forudsætninger som nævnt herover og med anvendelse 

af en foderblanding med 145 g råprotein/FE. Til sammenligning har det vist sig muligt at fraføre op til 

84 kg N ha-1 på arealer med energiafgrøder som fx pil (Larsen, 2019). Såfremt foldene indrettes på en 

måde, der muliggør høst af grønt træbiomasse hvert år (inkl. det år, hvor der ikke er søer på arealet) 

og det er muligt at opretholde et højt udbytte ved gentagende årlige høst betyder det fx, at ved 50 % 

trædække kan der potentielt fraføres ca. 29 kg N ha-1 (indregnet tab af kornafgrøde hvert andet år), 

hvilket reducerer kvælstofoverskuddet med 18 % (165 -> 136 kg N/ha, ikke vist i tabel). Endelig 

reduceres overskuddet med 9 % (165 -> 150 kg N ha-1) såfremt fravænningsvægten øges med 15 % 

(15 -> 17,25 kg) forudsat et uændret foderforbrug til søer og pattegrise (ikke vist i tabel).  

  

Figur 2. Sammenhæng mellem farefoldsareal og N 
overskud angivet som gennemsnit for to år (et år med 
søer efterfulgt af et år med korndyrkning) på otte 
bedrifter med udendørs hold af søer. 
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Tabel 8. Betydning af foderforbrug, foderets indhold af råprotein, græsslæt (to slæt før foldrotation eller –

udvidelse) og farefoldsareal på kvælstofoverskuddet (kg N ha-1) for farefoldsarealerne på en økologisk bedrift 
(årligt gns. for en planperiode på to år – søer på græs efterfulgt af en kornafgrøde). Se teksten for forudsætninger 

Foderforbrug, 
FEso/årsso 

Råprotein i sofoder, 
g/FEso 

Slæt, % farefolds-
areal 

Overskud, kg N ha-1 

375 m2/årsso 500 m2/årsso 

1.870 145 0  221 165 
50 199 143 

128 0 186 139 
50 164 117 

1.683 145 0  192 143 
50 169 120 

128 0 160 119 
50 138 97 

 

3.2.2 Fosforbalancer 
Det beregnede P markoverskud for farefoldsarealerne 
var gns. 57 kg P ha-1 år-1 betragtet over en planperiode 
på to år varierende fra 23 til 81 kg P ha-1 som vist i 
tabel 9. Den beregnede udskilte gødning var 
gennemsnitligt 63 kg P ha-1 år-1 varierende fra 32 til 86 
kg P ha-1. 
 
Forskellene mellem besætninger var bl.a. forårsaget 

af forskelle i diegivningslængde – og dermed andel 

sofoder afsat i farefolde – sammenholdt med 

foldareal. Som det var tilfældet med kvælstof, var der 

heller ikke en entydig sammenhæng mellem foldareal 

og P overskud som vist i figur 3.  

 

Figur 3. Sammenhæng mellem farefoldsareal og P 
overskud angivet som gennemsnit for to år (et år med 
søer efterfulgt af et år med korndyrkning) på otte 
bedrifter med udendørs hold af søer. 
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Tabel 9. Fosforbalancer angivet både som markoverskud og som udskilt gødning for farefolde på otte bedrifter med udendørs hold af søer primært baseret på data fra 2018-
2019  

 

Besætning

Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso Per ha Per årsso

Input, kg

P sofoder - farefolde 168,3 5,4 194,7 6,0 84,4 4,9 175,8 5,8 132,0 3,6 181,6 8,2 148,8 8,2 143,5 4,8

P pattegrisefoder (farefolde) 17,2 0,6 0,0 0,0 11,4 0,7 19,7 0,7 0,0 0,0 60,1 2,7 52,7 2,9 6,8 0,2

P soens  vægttab 8,0 0,3 8,3 0,3 4,4 0,3 7,8 0,3 9,3 0,3 5,7 0,3 4,6 0,3 7,6 0,3

N halm 3,7 0,1 3,8 0,1 2,0 0,1 3,5 0,1 4,3 0,1 2,6 0,1 2,1 0,1 3,5 0,1

Input i alt, kg 197,2 6,3 206,7 6,4 102,3 5,9 206,9 6,8 145,5 4,0 249,9 11,3 208,2 11,5 161,4 5,4

Output, kg

P fravænnede grise 70,4 2,3 45,2 1,4 35,3 2,0 54,2 1,8 44,0 1,2 73,3 3,3 61,9 3,4 51,4 1,7

P døde pattegrise 2,2 0,1 2,3 0,1 1,2 0,1 2,2 0,1 2,6 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 2,1 0,1

P korn 12,5 0,4 12,5 0,4 12,5 0,7 12,5 0,4 12,5 0,3 12,5 0,6 12,5 0,7 12,5 0,4

P halm 1,6 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 1,6 0,0 1,6 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1

P s læt 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Output i alt, kg 86,8 2,8 61,7 1,9 56,4 3,2 70,6 2,3 60,8 1,7 89,0 4,0 77,4 4,3 67,7 2,3

Markbalance, kg P (to planperioder = 2 år) 110,4 3,5 145,0 4,5 45,9 2,6 136,3 4,5 84,7 2,3 160,9 7,3 130,8 7,2 93,7 3,1

Markbalance, kg P (årligt gns. for to planperioder) 55,2 1,8 72,5 2,2 22,9 1,3 68,1 2,2 42,4 1,2 80,5 3,6 65,4 3,6 46,9 1,6

Gødning udski l t, kg P 120,9 155,4 63,7 146,9 94,6 172,5 142,9 104,4

Gødning udskilt, kg P (årligt gns.for to planperioder) 60,5 77,7 31,9 73,5 47,3 86,2 71,4 52,2

7 961 2 3 4 5



20 
 
 

Scenarieanalyser - fosfor 

For at illustrere betydning af en række driftstiltag blev der med udgangspunkt i en typebesætning 

beregnet markoverskud ved forskellige niveauer af foderforbrug, indhold af fosfor i sofoder, græsslæt 

og farefoldsareal (tabel 10) med tilsvarende forudsætninger som nævnt i 3.2.1.  Som vist i tabel 10 har 

alle de nævnte faktorer stor betydning for markbalancen. Eksempelvis bevirker en 10 % reduktion i 

niveauet af fosfor i sofoderet, at P-balancen mindskes med 15 % ved et farefoldsareal på 500 m2/årsso 

og et foderforbrug på 1.870 FEso/årsso. Det er ligeledes muligt at påvirke næringsstofbalancen ved at 

øge fraførelsen af næringsstoffer - eksempelvis via græsslæt. To græsslæt estimeres til et udbytte på 

13,5 kg P ha-1. Slæt på halvdelen af foldarealet (hvert andet år dvs. det år, hvor der er søer på arealet) 

svarer således til, at ca. 3,3 kg P ha-1 fjernes, hvilket reducerer P-balancen med ca. 8 % ved samme 

forudsætninger som nævnt herover og med anvendelse af en foderblanding med 5,9 g P/FE. Til 

sammenligning forventes det muligt at fraføre op til 18 kg P ha-1 årligt på arealer med energiafgrøder 

som fx pil (Larsen, 2019), såfremt foldene indrettes på en måde, der muliggør høst af grønt 

træbiomasse hvert år (inkl. det år, hvor der ikke er søer på arealet). Ved fx 50 % trædække betyder 

det således potentielt fraførelse af ca. 6 kg P ha-1 årligt (indregnet tab af kornafgrøde hvert andet år), 

svarende til, at kvælstofoverskuddet reduceres med 15 % (40,1 -> 34,2 kg P ha-1, ikke vist i tabel). 

Endelig reduceres P-balancen med 7 % (40,1 -> 37,3 kg P ha-1) såfremt fravænningsalderen øges med 

15 % (15 -> 17,25 kg) forudsat et uændret foderforbrug til søer og pattegrise (ikke vist i tabel). 

Tabel 10. Betydning af foderforbrug, foderets indhold af fosfor, græsslæt (to slæt før foldrotation eller –

udvidelse) og farefoldsareal på markoverskuddet (kg P ha-1) for farefoldsarealerne på en økologisk bedrift (årligt 
gns. for en planperiode på to år – søer på græs efterfulgt af en kornafgrøde). Se teksten for forudsætninger 

Foderforbrug, 
FEso/årsso 

Fosfor, g/FEso Slæt, % farefolds-
areal 

Markoverskud, kg P/ha 
375 m2/årsso 500 m2/årsso 

1.870 5,90 0  56 40 
50 52 37 

5,31 0 48 34 
50 45 31 

1.683 5,90 0  48 34 
50 45 31 

5,31 0 41 29 
50 38 26 

 

3.3 Farefolde – uorganisk N og P i jordprofilen 
Som nævnt i 2.3.1 blev der udtaget jordprøver i farefolde på seks ud af de ovennævnte otte bedrifter. 

I det følgende præsenteres data vedrørende foldareal, græsdække og jordprofilens indhold af N og P 

på de seks bedrifter.  

3.3.1 Foldareal, jordbundsprofil og græsdække 
I tabel 11 vises udtagningsfoldenes areal samt tilhørende jordbundsprofil for de seks bedrifter. Det 
gennemsnitlige foldareal varierede fra 366 til 750 m2. De målte gennemsnitlige jordbundsprofiler 
varierede fra 27,0 til 45,4 cm samt fra 27,4 til 43,0 cm for hhv. jordprofil A1 og A2. De fleste A-
horisonter svarer således til pløjedybden. Alle seks bedrifter havde grovsandede jordtyper (JB1 og JB3) 
med et kulstof (C)-indhold på 1,1-2,3%. Sidstnævnte er tilsvarende tidligere afrapporterede niveauer 
i 700 danske systematisk valgte kvadratnets-punkter (Taghizadeh-Toosi et al. (2014). Fra ca. 30 cm 
dybde var jorden grovsandet, bedrift 1 og 6 havde et højt C/N-indhold, typisk for gamle hedearealer 
på grovsandet jord. 
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Tabel 11. Udtagningsfoldenes gennemsnitlige areal samt tilhørende jordbundskarakteristika baseret på 
jordprøver (0-25 cm) udtaget på seks bedrifter med udendørs sohold 

Bedrift: 1 2 3 4 5 6 

Foldareal gns., m2/fold  
Runde 1-3 599 512 3662) 493 354 7243) 
   4422)   7504) 

Jordbundsprofil gns., cm 
Profil A1 27,0 30,6 28,85)/45,4 28,8 38,4 32,8 
Profil A2 28,0 43,0 37,25)/40,0 31,0 30,6 27,4 
       

JB-nr. 1 3 1 3 1 1 
% C (0-25 cm) 2,3 1,1 1,9 1,5 1,1 1,7 
C/N-forhold (0-25 cm)  18 11 13 12 13 19 

2) Gennemsnit af fem folde, 3) Runde 1 og heraf to folde, hvor træer er plantet på dele af arealet, 4) Runde 2 og 3, og heraf tre folde hvor 

træer er plantet på dele af arealet, 5) Folde anvendt indtil juli  

I figur 4 vises udvikling i græsdække fra runde 1 til runde 3 for de seks bedrifter. På tværs af bedrifter 

faldt græsdækket gennemsnitligt fra 94 pct. forår 2019 før ibrugtagning til hhv. 68 og 42 pct. i efteråret 

2019 (runde 2) og sen-vinteren 2020 (runde 3), men med stor variation mellem bedrifter. Vinteren 

2019/2020 var varm (tabel 2), og det kan antages, at græs generelt har haft betingelser, der har 

muliggjort langsom vækst hele vinteren. De lave græsdække-niveauer i foråret 2020 skyldes således 

søernes græsning og færdsel samt evt. kørsel i foldene.  

 

 

Figur 4. Gennemsnitligt græsdække i de farefolde, hvor der blev udtaget jordprøver fra forår 2019 (runde 1), efterår 2019 
(runde 2) og senvinter 2020 (runde 3) på de seks deltagende bedrifter, der alle har isat trynering i søerne. På bedrift 1 blev 
alle søer fjernet i perioden mellem runde 1 og 2 pga. afvikling af besætning. På bedrift 3 blev der skiftet foldareal juli 2019 - 
det nye foldareal er vist som 3a. På bedrift 6 var der både rene græsfolde (6) samt folde med både græs og træer (6a).   

 

3.3.2 Kvælstof  
På tværs af bedrifter og folde var niveauet af total N-min (nitrat + ammonium 0-100 cm) 21 kg ha-1 

umiddelbart før indsættelse af søer. Efter 6-7 mdr. og 10 mdr. ”griseafgræsning” var niveauet øget 

markant til hhv. 92 og 109 kg N-min ha-1 (tabel 12). Stigningen fra 1. til 2. runde var især forårsaget af 

en markant stigning i nitrat (faktor 9) – særligt udtalt i det nedre jordlag, hvorimod den mindre stigning 

fra 2. til 3. runde, på trods af et fald i nitrat, skyldes en stigning i ammonium (faktor 1,8). De høje 

nedbørsniveauer i september og oktober 2019 er formentlig medvirkende til den høje nitrat 

koncentration i 25-100 cm dybde. Før indsættelse af søer var niveauet af nitrat lavt og stort set ens i 

det nedre (25-100 cm) og øvre (0-25 cm) jordlag, men i runde 2 og 3 var niveauet af nitrat hhv. 2,6 og 

3,4 gange større i dybde 2 sammenlignet med dybde 1.  
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Tabel 12. Mineralsk N (nitrat + ammonium) vist som kg N ha-1 i hhv. 0-25 og 25-100 cm dybde på tværs af 
bedrifter og folde før ibrugtagning i foråret 2019 (runde 1), i efteråret 2019 efter ca. 6-7 mdr. ”griseafgræsning” 
(runde 2) og senvinter 2020 efter ca. 10 mdr. ”griseafgræsning” (runde 3)  

 N1 Nitrat  Ammonium  Total mineralsk N 

  Gns SD  Gns SD  Gns SD 

Runde 1          
0-25 cm 35 2,7 (2,02) 4,3 (1,12)  11,3 (10,62) 5,5 (3,62)  14,0 (12,62)   9,4 (4,42) 
25-100 cm 35 3,0 (2,72) 3,8 (3,62)    4,0 (  3,62) 3,6 (3,22)    7,0 (  6,42)   6,5 (5,72) 
Total 35 5,7 (4,82) 6,9 (4,22)  15,2 (14,22) 8,0 (5,22)  20,9 (19,02) 13,8 (7,82) 

          
Runde 2          

0-25 cm 35 14,2 13,4  34,1 21,5  48,3 27,9 
25-100 cm 35 37,3 31,3  6,8 5,8  44,1 33,1 
Total 35 51,5 37,0  40,9 25,6  92,4 50,8 

          
Runde 3          

0-25 cm 35   8,3   4,5  59,3 39,7    67,6 40,7 
25-100 cm 35 28,1 15,9  13,2   9,8    41,3 20,3 
Total 35 36,4 18,8  72,5 46,4  108,9 55,7 

1 Prøverne er udtaget i fem folde per bedrift dog undtaget en bedrift, hvor der var foldskifte i juli, hvorfor der er udtaget prøver i fem folde 
i april og fem folde i juli (runde 1) samt ti folde i runde 2 og runde 3 (se figur 5). 2 De i parentes angivne niveauer er gns./SD uden fold 5 i 
bedrift 1 som havde relativt høje værdier for dybde 1 (jf figur 5). 

Som vist i figur 5 (næste side) var der en 

betydelig variation mellem bedrifter og 

inden for bedrift mellem de enkelte 

farefolde både før ibrugtagning af folde 

og efter hhv. 6-7 og 10 mdr. 

”griseafgræsning”.  

Som præsenteret i figur 6 var der ingen 

tydelig sammenhæng mellem græs-

dække og N-min på foldniveau på tværs 

af bedrifter. Selv i runde 2 var der en 

markant variation i græsdække, der 

varierede mellem 0 og 91 % for de folde, 

der havde været i brug ca. 10 måneder. 

 

  

Figur 6. Sammenhæng mellem græsdække og N-min (0-100 cm) målt 
i farefolde på seks bedrifter hhv. efterår 2019 (runde 2) og sen-vinter 
2020 (runde 3). 
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Figur 5. N-min værdier vist som nitrat og ammonium i 0-100 cm dybde for fem farefolde på hver af seks bedrifter før 
ibrugtagning i foråret 2019 (runde 1), i efteråret 2019 efter ca. 6-7 mdr. ”griseafgræsning” (runde 2) og sen-vinter 2020 
efter ca. 10 mdr. ”griseafgræsning” (runde 3). På bedrift 1 blev alle søer dog fjernet i perioden mellem runde 1 og 2 pga. 
afvikling af besætning og bedrift 3 skiftede rutinemæssigt foldareal juli 2019 til nyt areal (3a).  

 

3.3.3 Fosfor (0-25 cm) 
På tværs af bedrifter og folde var de gennemsnitlige fosfortal (Pt) 6,00 (SD=1,74, n=35); 5,98 (SD=1,59, 

n=35) og 5,94 (SD=1,45, n=35) mg P/100 g hhv. i runde 1, 2 og 3. Niveauet er således højt til meget 

højt i forhold til planternes behov for fosforgødskning (Knudsen, 2020). 

Som vist i figur 7 var der en relativ stor variation mellem bedrifter. Især bedrift 4 adskilte sig med et 

markant lavere niveau sammenlignet med de øvrige bedrifter. På denne bedrift har der kun været 

grise på friland siden 2015, men også bedrift 3 har kun haft grise på friland i relativt få år, hvorimod 

de øvrige har haft frilandsgrise på arealerne op til 24 år (typisk hvert andet år i to-marksædskifte med 

skiftevis ”griseafgræsning” og korndyrkning). Fosfortallet (Pt) opnår således et plateau typisk mellem 

4-8 på de grovsandede jorde, selv på bedrifter med to-årigt gennemsnitligt P-overskud op til 81 kg P 

ha-1 år-1 (tabel 9). 
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Figur 7. Fosfortal (Pt) for fem farefolde på hver af seks bedrifter før ibrugtagning i foråret 2019 (runde 1), i efteråret 2019 

efter ca. 6-7 mdr. ”griseafgræsning” (runde 2) og sen-vinter 2020 efter ca. 10 mdr. ”griseafgræsning” (runde 3). Bedrift 3 

skifter rutinemæssigt foldareal juli 2019 til nyt areal (3a).  

4. Diskussion 

4.1 Karakteristik af bedrifter med udendørs hold af søer 
Som det fremgår af 3.1.2 udgør foldarealerne en relativ lille andel af det samlede areal på bedrifter 

med udendørs hold af grise. Årligt udgør udegrise-arealet for hhv. konventionelle og økologiske 

bedrifter 6 og 11% af dyrket areal, hvilket betyder, at det samlede areal, der anvendes til udegående 

grise formentlig er ca. det dobbelte i og med, at de fleste producenter praktiserer to-mark sædskifte 

med udegrise-græs efterfulgt af en kvælstofforbrugende afgrøde, vårsæd med udlæg.   

Bedrifterne betragtet som helhed adskiller sig ikke betragteligt fra øvrige plante- og svinebedrifter i 

forhold til afgrødesammensætning og gødningstilførsel (Olesen et al., 2020). Det er ikke muligt på 

baggrund af tilgængeligt registerdata at beregne næringsstofoverskud på bedriftsniveau, men der er 

tidligere afrapporteret bedriftsbalancer på 186-385 kg N og 20-79 kg P ha-1 baseret på bedriftsdata i 

vækståret 1998 (Kongsted et al., 2000). Modellerede bedriftsbalancer varierer fra 125-164 kg N ha-1 

(Halberg et al., 2010; Jakobsen et al., 2015). Der er behov for at supplere besætningsspecifikke data 

(som indhentet i nærværende projekt) med bedriftsspecifikke data relateret til det samlede dyrehold 

og afgrødeproduktion for at kunne opdatere tidligere afrapporterede bedriftsbalancer til nutidig 

driftspraksis. 

4.2 Potentielle tab fra foldarealer 
De beregnede næringsstofoverskud på farefoldsniveau (tabel 7+9) udtrykker de potentielle kvælstof- 

og fosfortab fra farefoldsarealerne, hvorimod jordprofilens indhold af næringsstoffer (tabel 12, figur 

5 og 7) er et øjebliksbillede af indholdet af uorganisk N og P i jordprofilen på måletidspunktet.   

Kvælstofoverskuddet for farefolde blev beregnet til 226 kg N ha-1 år-1 som gennemsnit for to 

planperioder dvs. året med søer og pattegrise efterfulgt af et år med en kornafgrøde og uden 

yderligere tilførslen af kvælstof. Betragtes året med ”griseafgræsning” isoleret set (uden N fraførelse 

via kornudbytte og kun med ét års N deposition) er kvælstofoverskuddet 502 kg N ha-1 (Appendiks 1). 

Til sammenligning er der tidligere afrapporteret kvælstofoverskud i farefolde på 397-468 kg (Manevski 

et al., 2019) og 562-608 kg N ha-1 (Eriksen et al., 2006a) umiddelbart efter ”griseafgræsning” (uden det 

efterfølgende år med korn) i farefolde under danske produktionsforhold. 

Uorganisk N (N-min) i jordprofilen blev bestemt i farefolde på seks bedrifter foråret og efteråret 2019 

samt sen-vinter 2020. Udtagningsfoldenes størrelse (366-750 m2) var nogenlunde sammenlignelig 
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med de farefoldsarealer, der indgik i beregning af foldbalancerne i 3.2. På trods af dette kan N min 

resultaterne ikke relateres direkte til balancerne, da balancerne er beregnet for produktionen i 

2018/19. Der er ikke registreret foderforbrug og tilvækst i folde med prøveudtagning, fordi der kun 

var begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed, hvorfor det ikke var muligt at beregne overskud 

specifikt for disse folde.  

 

På tværs af bedrifter og farefolde var niveauet af total N-min (nitrat og ammonium) før indsættelse af 

søer gennemsnitligt hhv. 14 og 7 kg N-min ha-1 for dybde 1 (0-25 cm) og dybde 2 (25-100 cm). 

Førstnævnte er sammenligneligt med et N-min niveau på gennemsnitligt 16 kg N-min ha-1 tidligere 

målt i det øvre jordlag (0-40 cm) på kløvergræsarealer før indsættelse af søer (Eriksen et al., 2002). I 

nærværende undersøgelse blev der målt 92 kg N-min ha-1 (0-100 cm dybde) i efteråret efter 6-7 

måneders ”griseafgræsning”, hvilket er sammenligneligt med gennemsnitlige efterårsniveauer på 83-

97 kg N-min ha-1 (0-100 cm) i farefolde afrapporteret i Jakobsen et al. (2018) men betydeligt lavere 

end efterårsniveauer på hhv. 179 kg N-min ha-1 (Eriksen et al., 2002) og ca. 150 kg N-min ha-1 i folde 

med tryne-ringede søer (Eriksen et al., 2006a) i 0-40 cm dybde afrapporteret i ældre studier. I 

nærværende undersøgelse var N-min gennemsnitligt 109 kg N-min ha-1 efter ca. ti måneders 

”griseafgræsning”.  

 

Der var ingen entydig sammenhæng mellem N-min resultaterne og de beregnede N overskud på 

bedriftsniveau, hvilket tydeliggør vanskeligheden ved at udtage repræsentative jordprøveudtagninger 

i farefolde, hvor der er stor risiko for, at grisenes gødeadfærd forårsager ”hotspotsområder”. I 

nærværende undersøgelse var det af budgetmæssige hensyn ikke muligt at måle den rumlige variation 

af N-min indenfor fold, men tidligere studier har dokumenteret, at N-min kan variere betydeligt med 

de højeste værdier i nærheden af fodringssteder (Eriksen, 2001; Eriksen & Kristensen, 2001) og hytter 

(Jakobsen et al., 2018). I overensstemmelse hermed angiver Byggebladet (2014), at 

foderpladser/foderautomater samt hytter skal flyttes mindst én gang hver anden måned. Som 

præsenteret i Del 1 efterleves jævnlige flytninger af hytte i praksis, hvorimod der er mulighed for 

forbedringer i forhold til flytning af fodringssteder (Kongsted et al., 2019).  

Endvidere er der vanskeligheden ved at sidestille N-min niveauer med belastningen på arealet (en 

betydelig andel er formentlig udvasket før målingen i oktober afhængig af lokal nedbørsmængde, 

jordtype og græsdække). Som nævnt blev der ikke målt foderforbrug og grisetilvækst (N- og P-

afsætning) i de fem udtagningsfolde per bedrift, og det vurderes, at data ikke er tilstrækkelige til at 

analysere sammenhæng mellem N-min, lokal afstrømning og afsat gødning på foldniveau. De relativt 

høje N-min niveauer understøtter imidlertid, at der er risiko for høje kvælstoftab lokalt fra farefoldene 

især i milde vintre med kontinuerlig mineralisering, høje nedbørsmængder og lavt planteoptag. I 

målingsåret 2019-2020 er det sandsynligt, at den store afstrømning på omkring 755 mm (afsnit 2.3.3.) 

har medført et betydelig tab af N-min inden måling på 92 og 109 kg N-min efter hhv. 6 og 10 måneders 

grisegræsning (tabel 12). 

 

Det beregnede gennemsnitlige årlige kvælstofoverskud for otte bedrifter var 502 kg N ha-1 efter 12 

måneders ”griseafgræsning” i farefolde (Appendiks 1). Fratrækkes den del af overskuddet som 

forventes at være tilgængeligt til den efterfølgende kornafgrøde (68 kg N-min i 0-25 cm sen-vinter, 

samt overskuddet i februar/marts = 55 kg N) kan resten enten tilbageholdes i jorden i organisk form 

eller tabes som ammoniak, denitrificeres eller udvaskes. Såfremt luftformige tab i form af ammoniak 

og denitrifikation ansættes til hhv. 13 og 8 % af foder N-input (Eriksen et al., 2002) og ingen ændring i 

jordpulje-N, kan udvaskningen således skønnes til ca. 230 kg N ha-1 i løbet af perioden med søer på 
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friland og ca. 65 Kg N ha-1 året efter med dyrkning af korn (Appendiks 1), dvs. ca. 150 kg N ha-1 år-1 

betragtet som gennemsnit over to planperioder. I Olesen et al. (2020) er udvaskningen på samme to-

årige areal (økologiske udegrise + vårbyg) estimeret til 64 kg N-udvaskning ha-1. Data fra de omkring 

70 bedrifter fra de centrale registre i 2017 og 2018 som er anvendt som grundlag for de to estimater 

er i store træk ens med omkring 130 DE/bedrift; 110 kg udbragt husdyrgødnings-N ha-1; 200 kg afsat 

grisegødnings-N/ha som gns af græs- og kornår i udegrisesædskiftet; 2/3 areal med korn og knap 1/5 

med græs. Årsagen til forskellen skyldes de to metoder til estimering af udvaskningen, nærværende 

differensberegnede udvaskning og en statistisk model (NLESS5). Olesen et al. (2020) anfører, at 

NLESS5 modellen ikke er parameteriseret til at beregne udvaskning under udegrise, hvor græsmarken 

er sort gennem dele af vækståret, ligesom der ved modelberegningen ikke blev taget hensyn til uens 

afsat gødning under græsning. 

 

Det er vigtigt at understrege, at de angivne estimater for nitratudvaskning bør valideres af aktuelle 

målinger af nitrat i jordvand opsamlet gennem minimum to planperioder (et års ”griseafgræsning” 

efterfulgt af en kornproduktion) på bedrifter med tidssvarende folddriftspraksis. Der er således en 

række usikkerhedsmomenter ved de teoretiske betragtninger præsenteret i Appendiks 1, herunder 

kvantificering af N-input via fiksering i kløvergræs, der er angivet til i alt 30 kg N ha-1, samt 

tabsposterne ammoniakfordampning og denitrifikation. 

 

Til sammenligning er der eksperimentelt målt akkumuleret udvaskning i farefolde på 138-289 kg N ha-

1 (Manevski et al., 2019 – afgræsning fra maj til oktober) og 320 kg N ha-1 (Eriksen, 2001 afgræsning 

fra oktober til april) i brugsperioden under danske produktionsforhold. I førstnævnte studie svarede 

nitratudvaskningen til 31-38 % af foder N input.  

 

De beregnede fosforoverskud som gns. af to år, varierede betragteligt fra 23 til 81 kg P ha-1 mellem de 

otte bedrifter, der har haft udendørs hold af søer i en meget varierende årrække (2-24 år). Der var 

imidlertid ikke nogen entydig sammenhæng mellem antal år med frilandsgrise på de enkelte bedrifter 

og fosfor-niveauerne målt i farefoldene varierende fra 2,8 til 11 mg P/100 g (Pt i figur 7) med et 

gennemsnitligt fosfortal på 6. Til sammenligning blev der målt gennemsnitlige Pt mellem 2 og 3 efter 

produktion af ét hold slagtegrise med varierende tid på friland på arealer ikke tidligere anvendt til 

frilandsgrise (Eriksen et al., 2006b). De relativt høje gennemsnitlige fosforniveauer i pløjelaget (figur 

7) og beregnede fosforoverskud (tabel 9) sammenholdt med tidligere dokumenteret risiko for 

betydelig variation inden for grisefolde (Eriksen et al., 2006b) tydeliggør risiko for tab af fosfor fra 

farefolde enten via overfladestrømning eller udvaskning. Imidlertid var der i nærværende 

undersøgelse ingen stigning i Pt i løbet af de ti måneders brug på trods af to-årig gennemsnitlig P-

overskud på 57 kg P ha-1, som gns af farefolde og efterfølgende korn. Tilsvarende ringe sammenhæng 

mellem P-overskud og Pt er tidligere observeret i et studie med slagtegrise på friland (Eriksen et al., 

2006b) og kan hænge sammen med, at fosfor bliver absorberet i jordkolloiderne og ikke bliver opløst 

ved Pt målingen (mild ekstraktion med 0,5 M natriumbikarbonatopløsning) eller, at jorden er P-

mættet med deraf følgende P-udvaskning efter mange års ”griseafgræsning”. Det kan ikke vurderes 

om fosfor er absorberet, krystalliseret eller om foldene er P-mættede efter lang periode med stor P-

afsætning ved udegrise. Ved P-mætning er der risiko for P-udvaskning. 

4.3 Strategier til reduceret næringsstoftab 
En stor variation mellem de otte deltagende bedrifter både i forhold til kvælstof (90-320 kg N ha-1) og 

fosfor (23-81 kg P ha-1) overskud viser, at der på den enkelte bedrift er gode muligheder for reduktion 

af risiko for næringsstoftab gennem forbedret folddriftspraksis.  
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Som delvist illustreret via scenarieanalyserne i nærværende rapport og i Kongsted et al. (2019) er der 

en række faktorer - foruden foldareal - der kan reducere risikoen for næringsstoftab fra foldarealerne 

gennem mindsket input og øget output per arealenhed kombineret med en forbedret udnyttelse af 

de af grisene afsatte næringsstoffer. De pågældende faktorer er opsummeret i tabel 13. I del 1 

(Kongsted et al., 2019) blev bl.a. gennemgået udviklingsmuligheder i forhold til belægningsgrad 

(foldareal), fodereffektivitet og foderets indhold af næringsstoffer. Nedenstående suppleres dette 

med en diskussion af betydning af afgrødedække (herunder træer).  

Tabel 13. Opsummering af virkemidler til reduktion af næringsstoftab fra foldarealer  

 Reducere 
input 

Øge output Forbedre 
udnyttelsen 

Foldareal (m2 per årsso)↑ X   

Foderforbrug ↓ X   

Protein/fosforniveau i tildelt foder ↓ X   

Græsslæt ↑  X X 

Etablering af træer (fx pil og poppel)  X X 

Mobilitet ↑ X  X 

To-marks -> 3 eller 4-marks sædskifte X X X 

Pattegrisevækst ↑  X X 

 

Afgrødedække medvirker til at tilbageholde N fra grisenes afsætning af fæces samt urin, og er således 

en vigtig faktor for forbedret næringsstofudnyttelse og begrænsning af kvælstofudvaskning om end 

belastningen i visse områder af folden formentlig overstiger afgrødens optagelseskapacitet. 

Gennemrodet kløvergræs med efterfølgende sort jord stimulerer ligeledes omsætning af jordens 

organiske C- og N-indhold, som beskrevet for virkemidlet ”Forbud mod jordbearbejdning i visse 

perioder” i N-virkemiddelkatalog (Eriksen et al. 2020). Kun på én bedrift var græsdækket under 50% i 

efteråret 2019. Søernes trynering har således formentlig været medvirkende til bevarelse af 50-90% 

græsdække gennem vækstsæsonen 2019. Trynering hæmmer imidlertid soens mulighed for 

rodeadfærd, der er en vigtig del af grisens naturlige adfærdsrepertoire ligesom det ikke er praktisk 

muligt at anvende trynering ved hold af smågrise og slagtegrise på friland. Derfor er det relevant med 

fokus på udvikling af alternative foldkoncepter til grise, der kan sikre lav miljøpåvirkning fra grise uden 

trynering. Veletablerede træer, som fx poppel og piletræer, er mere robuste over for grisenes 

rodeadfærd end græs og har en tidlig vækst kombineret med et dybt rodsystem, hvorfor det forventes 

at de har en øget udnyttelse af de afsatte næringsstoffer i det tidlige forår (Jørgensen et al., 2018). 

Som følge heraf kan etablering af energiafgrøder (eller træer med lignende egenskaber) i foldene 

måske være en strategi, der med fordel kan anvendes i frilandssystemer og især i koncepter med ikke-

ringede grise evt. i kombination med en lavere belægningsgrad (Jørgensen et al., 2018). Et forsøg har 

vist markant lavere kvælstofudvaskning på arealet med poppeltræer end på arealet med kløvergræs 

ved sammenligning inden for fold med ca. 20 % trædække (Manevski et al., 2019). I koncepter med 

delvis beplantning med træer afhænger træernes effekt som virkemiddel af, at grisenes gødeadfærd 

kan styres, således at hovedparten af gødningen afsættes på arealet med træer som diskuteret i 

Jakobsen (2018). Træernes effekt forventes at kunne øges ved fraførsel af næringsstoffer via jævnlige 

høst af grøn træbiomasse (jf. scenarieanalyser i 3.2.1 og 3.2.2). Et yderligere virkemiddel til bevarelse 

af afgrødedække er hyppige flytninger, fx i form af mobile enheder eller ved foldrotation og -

udvidelse. Flytbare enheder sammenlignet med stationære koncepter har desuden en række øvrige 

fordele i form af a) bedre fordeling af næringsstoffer – og dermed reduceret risiko for ”hotspots”, hvor 

de afsatte næringsstoffer overstiger græssets optagelseskapacitet, b) bedre mulighed for 
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græsgenvækst og etablering af efterafgrøder, der kan forårspløjes som ”gødskning” til den 

efterfølgende afgrøde, c) bedre udnyttelse af kløvergræsset (eller øvrige afgrøder) som supplerende 

føde til grisene og heraf reduceret behov for input af tilskudsfoder samt d) gode muligheder for øget 

integration i sædskiftet forudsat ”folden” automatisk følger med eller nemt kan etableres, hvilket øger 

muligheden for at inddrage et større fourageringsareal og/eller kun at have grise på samme areal fx 

hvert 3.-4. år. I Kongsted et al. (2020 in prep.) præsenteres og diskuteres næringsstofoverskud og 

tabsrisiko i flytbare koncepter til slagtegrise. I stationære folde er det til stadighed vigtigt at praktisere 

hyppige flytninger af hytte og fodringssteder for at reducere risikoen for næringsstofhotspots og af 

hensyn til græsdække.    

5. Forsknings- og udviklingsbehov 
Projektet præsenterer og kvantificerer teoretisk en række potentielle udviklingsmuligheder i forhold 

til at mindske næringsstofinput, øge næringsstofoutput samt forbedre næringsstofudnyttelsen 

gennem optimering af driftspraksis. I den sammenhæng er der en række udviklings- og 

forskningsbehov som præsenteret herunder: 

  

 På bedrifter med tidssvarende folddriftspraksis: Eksperimentel kvantificering af kvælstoftabene 

fra folde anvendt til grise (søer, smågrise, slagtegrise) i form af ammoniakfordampning, 

denitrifikation og især nitratudvaskning gennem målinger over minimum to planperioder (et års 

”griseafgræsning” efterfulgt af et år med dyrkning af en kornafgrøde) samt effektanalyse af 

forbedret driftspraksis og foldindretning på de nævnte tabsposter.  

 Gennem inddragelse af producenter med udendørs hold af grise, implementering af forbedret 

driftspraksis kombineret med effektanalyse af tiltag på markbalancer (bedrifts- og foldniveau) 

beregnet på baggrund af besætningsspecifikke data for grise- og afgrødeproduktionen før og efter 

implementering af forbedringstiltag.  

 I forbindelse med de to førstnævnte er der behov for øget fokus på driftstiltag og foldindretning, 

der kan sikre god næringsstofhusholdning ved implementering af senere fravænning og/eller hold 

af smågrise på friland, der i stigende grad praktiseres som virkemidler til reduktion af 

fravænningsdiarré ved udfasning af medicinsk zink i 2022. 

 Målrettet fokus på at reducere risikoen for næringsstof-hotspots i foldene gennem øget viden om 

grisenes gødeadfærd, herunder effekt af folddriftspraksis (fx foldmobilitet, -udvidelse og -

rotation) og foldindretning (fx placering af ressourcer) på grisenes præferencer for gødesteder 

som diskuteret i Andersen et al. (2019) og Vermeer et al. (2020). 

 Tilpasning af fosfor- og proteinindhold i foderet til græssende/fouragerende søer og slagtegrises 

ernæringsmæssige behov, herunder strategier til øget næringsstofoptag via direkte fouragering. 

 Udvikling af teknologi tilpasset udendørs produktionsforhold til tildeling af fodermængde/type 

tilpasset dyrenes individuelle ernæringsmæssige behov samt teknologi, der kan lette 

arbejdsgange i forbindelse med foldmobilitet, -udvidelse og -rotation. 

 Fokus på at øge værdien af de ”beslaglagte” arealer således, at der også er et økonomisk 

incitament for at øge foldarealet. 

6. Konklusion 
Bedrifter med mere end 10 DE/bedrift og defineret som bedrifter med grise på friland både ud fra 

stald (ifølge Gødningsregnskabet) og mark (ifølge arealstøtteordningen) udgjorde i 2018 alt 21 

konventionelle og 63 økologiske bedrifter, hvoraf hovedparten var lokaliseret i Midtjylland og 

Syddanmark (71 og 62 % af hhv. konventionelle og økologiske bedrifter) samt på sandjorde (75 %). 
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Foldarealerne udgjorde årligt kun 6 og 11 % af sædskiftearealet på hhv. konventionelle og økologiske 

bedrifter. Bedrifterne var specialiserede griseproducenter, hvor griseholdet udgjorde 84-90 % af 

bedriftens samlede dyreenheder. Gødskningen hos konventionelle udegrise-producenter var meget 

lig gødskningen på øvrige fuldtids-grisebedrifter. 

Beregnede kvælstofoverskud for farefoldsarealer på otte bedrifter var gennemsnitligt 226 kg N ha-1 

år-1 betragtet som et gennemsnit over to planperioder, dvs. et år med diegivende søer efterfulgt af et 

år med dyrkning af vårbyg. På seks af de otte bedrifter blev der målt gennemsnitligt N-min i 

jordprofilen på fem farefolde per bedrift i løbet af en planperiode med søer. Før ibrugtagning i foråret 

2019 var N-min gennemsnitligt 21 kg N ha-1 i 0-100 cm dybde, hvilket steg til gennemsnitligt 109 kg N 

ha-1 efter ti måneders brug i senvinteren 2020. Ved at sammenstille næringsstofbalancer med N-min 

resultaterne skønnes kvælstofudvaskningen fra farefoldsarealerne at udgøre ca. 230 kg N ha-1 i løbet 

af planperioden med søer og ca. 65 kg N ha-1 året efter med korndyrkning, dvs. gennemsnitligt ca. 150 

kg N ha-1 år-1. Risikoen for kvælstofudvaskning i farefolde forstærkes yderligere af risiko for 

næringsstof-hotspots, hvor de afsatte næringsstoffer overstiger græssets optagelseskapacitet. 

 

Beregnede fosforoverskud fra farefoldsarealerne fra førnævnte otte bedrifter var gennemsnitligt 57 

kg P ha-1 betragtet som et gennemsnit over to planperioder. Resultater fra jordprøver på seks ud af de 

otte bedrifter viste et gennemsnitligt fosfortal (Pt) på 6. På trods af de høje P-overskud steg niveauet 

af Pt ikke i løbet af de ti måneders brug. Dette kan skyldes, at fosfor blev optaget i jordkolloiderne, og 

ikke bliver opløst ved Pt målingen (mild ekstraktion), eller at fosfor er udvasket som følge af P-mætning 

efter mange års farefoldsgræsning. 

En stor variation mellem de otte deltagende bedrifter både i forhold til kvælstof (90-320 kg N ha-1) og 

fosfor (23-81 kg P ha-1) overskud viser gode muligheder for reduktion af risiko for næringsstoftab 

gennem forbedret folddriftspraksis. Projektet præsenterer og kvantificerer teoretisk en række 

virkemidler - foruden øget foldareal - der kan implementeres til reduktion af tabene via mindsket 

næringsstofinput, øget næringsstofoutput samt forbedret næringsstofudnyttelse.  
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Appendiks 1 
Teoretiske betragtninger vedrørende fordeling af tabsposterne ammoniakfordampning, 

denitrifikation og nitratudvaskning fra farefoldsarealer baseret på kvælstofoverskud (tabel 7) og N-

min resultater (tabel 12) både for året med søer på friland samt for året efter med korndyrkning 

 
1 Farefolde: 13% af foder N-input (Eriksen et al., 2002), byg: 2 kg N ha-1 (Andersen et al., 2001) 
2 Farefolde: 8% af foder N-input (Eriksen et al., 2002), byg: 7 kg N ha-1 (Vinther og Hansen, 2004) 
3 2/12 af balance - dog minus N fiksering og N slæt som primært forventes at forekomme de første 10 mdr. - og fratrukket tab via 
ammoniak og denitrifikation 
4 Tabel 12 

 

 

 

År 1 med søer År 2 med vårbyg

Input, kg

N sofoder - farefolde 613

N pattegrisefoder (farefolde) 95

N soens vægttab 24

N fiksering (kløvergræs) 30

N deposition 13 13

N halm 19

N såsæd 2

Overskud efter søer, feb-mar til næste afgrøde 55

N-min (0-25 cm, feb) efter søer til næste afgrøde 68

Input i alt, kg 794 138

Output, kg

N fravænnede grise 277

N døde pattegrise 10

N korn 53

N halm 12

N slæt 5

Output i alt, kg 292 65

Balance 502 73

N tab - ammoniak
1

92 2

N tab - denitrifikation
2

57 7

Rest 353 64

Overskud efter søer, feb-mar til næste afgrøde
3

55

N-min (0-25 cm, feb) efter søer til næste afgrøde
4

68

Udvaskning 231 64
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