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Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise  
Sammendrag af delrapport 1 + delrapport 2 
Formålet med projektet Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise var at få op få opdateret 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 selvstændigt af Institut for Agroøkologi (AGRO), Aarhus Universitet, ifølge 

kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Department. I det nedenstående præsenteres centrale 

resultater afrapporteret i Delrapport 1 (Kongsted et al., 2019) og Delrapport 2 (Kongsted et al., 2020). 

Overordnet karakteristik af bedrifter med udendørs hold af grise 

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). 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). De 84 bedrifter var specialiserede griseproducenter, hvor griseholdet 

udgjorde 84-90 % af bedriftens samlede dyreenheder. Der var på de konventionelle og økologiske 

fuldtidsbedrifter 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. 

Karakteristik af folddriftspraksis 

Med henblik på at tilvejebringe en detaljeret karakteristik af nuværende folddriftspraksis blev der 

indsamlet data vedrørende i alt 13 cases (besætninger) med udegående søer, smågrise og/eller slagtesvin 

på ni eksisterende bedrifter, heraf otte økologiske. Data blev indhentet via interview af besætningsejerne 

kombineret med rekvirering af effektivitetskontrol-rapporter og foder-indlægssedler. Derforuden blev 

marker, som blev anvendt til folde, gennemgået via ortofotos i et eller flere af årene 2015-2018 bl.a. for 

at estimere ”spild”areal på foldene til køreveje mm.  

Resultaterne viste stor variation mellem bedrifterne både i produktionsresultater, foderforbrug, 

fodereffektivitet, indhold af næringsstoffer i foderet samt i folddriftspraksis. I forhold til sidstnævnte 

varierede foldareal f.eks. fra 590 til 984 m2 per årsso for de otte medvirkende økologiske sobesætninger 

og antallet af gennemførte faringshold per farefold varierede fra 1 til 6. Som oftest blev der praktiseret 

to-marks-sædskifte på markerne anvendt til grisefolde.  

Kvælstof- og fosforbalancer for det samlede foldareal 

Ovennævnte markante forskelle i produktion og folddriftspraksis blev afspejlet i en stor variation i 

balancerne for kvælstof (N) og fosfor (P) som tydeligt viser, at der er basis for forbedringer i mange 

besætninger med udegående grise. Kvælstof (N)- og fosfor (P) balancerne blev beregnet på baggrund af 

ovennævnte besætningsspecifikke data vedrørende produktion og driftspraksis. 

 

Markbalancen er et udtryk for det årlige overskud af næringsstoffer ud fra kendte til- og fraførsler på 

arealet og betragtes således om et mere fyldestgørende udtryk for potentielle næringsstoftab fra 

foldarealer end udskilt gødning, der udelukkende angiver grisenes udskillelse af gødning på arealet. 

Beregnede markbalancer for sohold varierede fra 122 til 257 kg N og fra 34 til 64 kg P ha-1 (gennemsnit af 

to planperioder, dvs. et år med grise efterfulgt af et år med korndyrkning) med gennemsnitlige balancer 

på hhv. 196 kg N og 48 kg P ha-1.  



Udskilt gødning (forskel på N og P optaget via foderet minus N og P fraført med dyrenes tilvækst) 

varierede fra 142 til 253 kg N og fra 43 til 71 kg P ha-1 med et gennemsnit på 200 kg N og 55 kg P ha-1 for 

sohold. Udskilt gødning på foldarealer anvendt til slagtesvin varierede fra 109 til 233 kg N og 23 til 54 kg 

P ha-1. For hovedparten af bedrifterne var udskilt gødning større end den i Byggebladet ’Indretning og 

drift af udendørs sohold’ angivne belægningsgrad svarende til 140 kg N udskilt per ha, men generelt under 

niveauer tidligere afrapporteret for udegående grise.  

Kvælstof- og fosfortab fra arealer anvendt til diegivende søer (farefolde) 

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 særligt udfordret på risiko for høje 

N-tab fra farefolde. Beregnede N-overskud på de otte bedrifter varierede fra 90 til 320 kg N ha-1 år-1 med 

et gennemsnit på 226 kg N ha-1 betragtet som et gennemsnit over to planperioder, dvs. et år med søer 

efterfulgt af et år med dyrkning af vårbyg. Analyse af N-min i jordprofilen (0-100 cm) viste gennemsnitligt 

21 kg N ha-1 før ibrugtagning i foråret 2019, hvilket steg til gennemsnitligt 109 kg N/ha 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 varierede fra 23 til 81 kg P 

ha-1 år-1 med et gennemsnit på 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. 

 

Virkemidler til reduktion af N og P tab fra foldarealer 

Den store variation i N- og P overskud mellem bedrifterne viser i al tydelighed, at der er gode muligheder 

for at reducere risikoen for N- og P-tab fra foldarealer gennem forbedret driftspraksis. Scenarieanalyser 

demonstrerede, at der - foruden øget foldareal – er en række virkemidler til reduktion af næringsstoftab 

fra foldarealer. Reduceret foderforbrug kombineret med et mindsket niveau af råprotein og fosfor i 

foderet er centrale faktorer i forhold til at reducere input af næringsstoffer. Det er imidlertid også oplagt 

at øge fraførelsen af næringsstoffer fx gennem gentagende græsslæt af foldarealer – evt. i kombination 

med foldrotation og -udvidelse. Endelig er det muligt at forbedre udnyttelsen af de afsatte næringsstoffer 

gennem etablering af hurtigvoksende træer, fx energiafgrøder, og/eller ved at implementere flytbare 

enheder som reducerer risikoen for dannelse af næringsstof-hotspots samt øger muligheden for 

græsgenvækst og etablering af efterafgrøder, der kan nedpløjes og anvendes som gødskning til den 

efterfølgende kornafgrøde. Effekten af en række af de nævnte faktorer på N og P-overskud på foldniveau 

kvantificeres teoretisk i Delrapport 1 (foldarealer til søer og slagtegrise) og Delrapport 2 (foldarealer til 

diegivende søer). Endelig 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. 


