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DCA fremsendte d. 22. november 2019 en besvarelse på ovennævnte ”Projekt om do-
kumentation af miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise”. Forfatterne har efterføl-
gende opdaget en mindre fejl, idet der var byttet om på to kolonneoverskrifter i Tabel 
9. Disse er nu rettet, og har ikke indflydelse på resultaterne i rapporten. I tillæg er 
Kravspecifikationen til opgaven nu fjernet som bilag til rapporten jf kommentar fra 
Departementet. Forfatterne er enige i kommentaren (https://dca.au.dk/filead-
min/DJF/DCA/Ekstern_kommentering/Kommentering_Miljoepaavirkning_uden-
doers_grise.pdf). Besvarelsen er udarbejdet i henhold til kontrakt mellem Departe-
mentet og AU dateret d. 9. april 2019  
 
Rapporten med titlen ”Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise - Folddriftspraksis 
og næringsstofbalancer” omhandler den del af kravsspecifikationen hvor der ønskes 
en kvalitativ analyse af byggebladet i praksis og beregning af N- og P-balancer for de 
mest dominerende og fremtidigt relevant udvalgte driftssystemer samt metodebeskri-
velse for indsamling af jordprøver. I henhold til kravsspecifikationen forventes udar-
bejdet en del 2. Det er dog ikke pt endeligt afklaret hvorvidt del 2 bliver bevilget. 
 
Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Anne Grete Kongsted, akademisk medarbej-
der Birger Faurholt Pedersen, seniorforsker Ib Sillebak Kristensen, seniorforsker Tro-
els Kristensen og professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universi-
tet. Akademisk medarbejder Finn Pilgaard Vinther fra samme institut har udført fag-
fællegranskning, og rapporten er revideret i henhold til hans kommentarer.  
Projektgruppen har ifølge aftale med Departementet modtaget input fra Udviklings-
center for husdyr på friland, Økologisk Landsforening samt SEGES Økologi vedrø-
rende mulige bedrifter, der kunne indgå i projektet som cases. Dette med henblik på at 
sikre, at bedrifterne repræsenterede den mest udbredte praksis med samtidig hensyn-
tagen til eventuelle tendenser for erhvervets fremtidig praksis (jf. kravsspecifikation). 
Fire ud af fem foreslåede bedrifter blev inkluderet sammen med fem yderligere bedrif-
ter udvalgt af forfattergruppen med henblik på at sikre, at alle dyregrupper blev repræ-
senteret kombineret med hensyntagen til geografisk repræsentation. 
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Forord  
Nærværende rapport er udarbejdet i projektet ”Dokumentation af miljøpåvirkningen fra udendørs 
hold af grise”. Projektet er udført selvstændigt af projektgruppen (forfatterne) i henhold til kontrakt 
med Miljø- og Fødevareministeriets Departement, kontoret Erhvervsregulering.  

Projektet forventes at bestå af to dele, hvoraf nærværende rapport er den første del. Det er p.t. ikke 
endelig afgjort, hvorvidt del 2 gennemføres. I del 1 ønskes 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, hvis denne igangsættes, 
ønskes 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. Akademisk medarbejder Finn Pilgaard 
Vinther fra Institut for Agroøkologi har udført fagfællegranskning, og rapporten er revideret i henhold 
til hans kommentarer.  

Projektgruppen har ifølge aftale med Departementet 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. 
Fire ud af fem foreslåede bedrifter blev inkluderet sammen med fem yderligere bedrifter udvalgt af 
forfattergruppen med henblik på at sikre, at alle dyregrupper (smågrise, slagtesvin, søer) blev 
repræsenteret kombineret med videst mulig hensyntagen til geografisk repræsentativitet. 

Tak til ni økologiske/konventionelle frilandsgriseproducenter for at stille deres marker til rådighed for 
udtagning af jordprøver (del 2, jf. Appendiks A) og/eller velvilligt at svare på spørgsmål vedrørende 
produktion, foderforbrug, foderblandinger og folddriftspraksis mm.  

Tak til Økologikonsulent Lars Lambertsen, Økologisk Landsforening, for hjælp til rekvirering af data 
vedrørende tilvækst og foderforbrug fra en af bedrifterne.  

Tak til forsøgsteknikere Orla Nielsen, Kristine Riis Hansen, Jens Molbo, Institut for Agroøkologi, for 
deres hjælp til indsamling af jordprøver og gennemførelse af interviews. 

Tak til Post. Doc. Mette Vestergaard Odgaard, Institut for Agroøkologi, for udarbejdelse af Figur 1. 

 

Forsidefotos: 
Anne Grete Kongsted & Jesper Overgård Lehmann, Institut for Agroøkologi, Aarhus universitet 
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Sammendrag 
Formålet med dette delprojekt var at 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’. Det er hensigten, at 
resultaterne fra projektet kan danne grundlag for en vurdering af driftskrav til eksisterende og 
fremtidige husdyrbrug, der kan indgå i reguleringen som deciderede regler i bekendtgørelsen fremfor 
i et byggeblad. Reglerne skal sikre et tilfredsstillende niveau af miljøbeskyttelse ift. kvælstof- og 
fosforbelastningen. Projektet blev udført selvstændigt af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
ifølge kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Departement.  

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. Kvælstof (N)- og 
fosfor (P) balancer blev beregnet på baggrund af indhentet data. 

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. De 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. 

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 per ha 
(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 per ha.  

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 per ha med et gennemsnit på 200 kg N og 55 kg P 
per ha for sohold. Udskilt gødning på foldarealer anvendt til slagtesvin varierede fra 109 til 233 kg N 
og 23 til 54 kg P per ha. 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.  

Foruden foldareal (m2 per årsso) er foderforbrug og foderets indhold af råprotein og fosfor centrale 
faktorer i henhold til en sænkning af næringsstofbelastningen i grisefolde. Scenarieanalyser 
demonstrerede således, at en reduktion i foderets indhold af råprotein fra 145 til 128 g per FEso for 
diegivende og fra 126 til 105 g per FEso for drægtige søer kunne reducere markbalancen for kvælstof 
med 19 % for en økologisk typebedrift. De angivne reducerede niveauer afprøves for nuværende i 
EFFORT projektet.  
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1. Introduktion 
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 således 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: 

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] 
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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) gennem 
jordprøver på marker der har været anvendt til udendørs hold af diegivende søer i en årrække 
[del 2, metodebeskrivelse er vedlagt jf. Appendiks A] 

4. Grov-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]. 

2. Materiale og metode 
I nærværende rapport præsenteres data baseret 
primært på brugsårene 2018/19 og 2019/20 fra i alt 13 
cases med grise på friland knyttet til i alt ni bedrifter.  

2.1 Bedrifterne 
De 13 cases (besætninger) med frilandsgrise var fordelt 
på regionerne Nord-, Midt- og Syddanmark (Figur 1), 
hvor 94 % af den samlede økologiske sobestand i 2018 
var lokaliseret (Landbrugsstyrelsen, 2019). 

Besætningerne var ejet af i alt 8 økologiske 
svineproducenter og 1 konventionel svineproducent.  

De 13 cases repræsenterede forskellige kombinationer 
af smågrise og slagtesvin samt drægtige og diegivende 
søer på friland (Tabel 1). En detaljeret beskrivelse af 
besætningsstørrelse og produktion gives i afsnit 3. 

Tabel 1. Kombination af dyregrupper på friland (helårsproduktion) for de 13 cases  
Dyregruppe 
på friland: 

Diegivende og 
drægtige søer  

Diegivende søer og 
drægtige søer i 

sommerperioden 

Diegivende 
søer   

Fravænnede 
og slagtegrise  

Fravænnede 
grise  

Slagtegrise  

Antal cases: 7 1 1 2 1 1 
 

2.2 Folddriftspraksis  
Billedanalyser 
Samtlige marker med afgrødekode 270 eller afgrødekode 287 (græs i omdrift eller permanent græs til 
udendørs hold af grise) blev gennemgået via ortofotos for bedrifterne i et eller flere af årene 2015-
2018. Derudover blev der fundet afgrødekoder for disse marker for alle årene 2015-2019 for at kunne 
identificere, hvilke afgrøder, der blev dyrket på arealet de år, hvor  arealet ikke blev anvendt til grise. 
Dertil kom en række marker til de udvalgte bedrifter, som ved billedanalysen synligt var anvendt til 

Figur 1. De tretten cases med udegående søer, 
smågrise og/eller slagtegrise (med og uden 
jordprøveudtagning, jf. Appendiks A) var fordelt på 
tre regioner.  
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udendørs hold af grise, men med anden afgrødekode end 270 eller 287. Disse marker blev ligeledes 
inkluderet i analysen.  

Billedgrundlaget var hhv. sommer- og/eller forårsortofotos i ned til omkring 20 cm’s opløsning, der for 
de lige årstal kan hentes landsdækkende fra Kortforsyningen (https://kortforsyningen.dk/) og 
tilsvarende kan i Miljøgis (http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse) også ses 
landsdækkende ortofotos for de ulige årstal, dog i dårligere opløsning. 

Ortofotos optages som regel i foråret, før der er blade på træerne og om sommeren, når markerne er 
”grønnest”. På grund af vejrforholdene kan det faktiske optagetidspunkt for de enkelte ortofotos 
variere meget fra år til år, og det er både sket, at forårsfotos er optaget, mens der stadig ligger sne på 
nogle marker i april måned og efter, at kornmarkerne er høstet i juli måned. 

Antallet af folde og ’spild’-arealer til køreveje mm. blev så vidt muligt beregnet for de år, hvor 
markerne var anvendt til udendørs hold af grise. Det var imidlertid langt fra altid, at et enkelt foto 
illustrerede arealernes anvendelse. Desuden kunne optagetidspunktet også have betydning. I nogle 
tilfælde (formentlig ved meget tidlig optagelse af ortofotos) så det f.eks. ud til, at foldene endnu ikke 
var etableret eller, at det foregående års folde endnu ikke var fjernet. Det reelle ’spild’areal var således 
kun muligt at estimere på de relativt få marker, hvor alle folde var etableret på optagetidspunktet dvs. 
i alt 13 marker anvendt til hhv. fare- og drægtighedsfolde.   

Interviews 
I alt ni producenter blev besøgt og interviewet om folddriftspraksis herunder information om 
sædskifte, arealanvendelse (foldareal fordelt på fare- og drægtighedsfolde), antal folde, der etableres 
årligt, foldstørrelse, tid imellem to på hinanden følgende hold i foldene, mobilitet af fold, hytte, foder 
og vand, slæt af foldafgrøde (og slæt-udbytte) samt foldafgrøde. Data vedrørende produktionsomfang 
(antal årssøer, fravænnede/slagtegrise på friland), grisenes produktivitet (fx fravænnede grise per 
årsso, fravænningsvægt, vægt ved indsættelse, vægt ved afgang, kødprocent), fodereffektivitet og 
diegivningslængde blev primært rekvireret via besætningernes effektivitetskontrolrapporter. Data 
vedrørende foderets næringsstofsammensætning blev rekvireret via indlægssedler for anvendte 
foderblandinger. 

2.3 Næringsstofbalancer og scenarieanalyser på foldniveau 
Kvælstof- (N) og fosfor (P) markbalancer for foldarealet blev beregnet som differencen mellem input 
og output vurderet som gennemsnit over to år, dvs. både indeholdende brugsåret med frilandsgrise 
(forår til forår) og året efter, hvor der dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde som f.eks. korn. De mest 
betydende N input og output er præsenteret i Figur 2. Markbalancen for P er tilsvarende dog minus 
input fra atmosfærisk deposition og fiksering.  

https://kortforsyningen.dk/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse
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Figur 2. Markbalance for kvælstof (output minus input) i grisefolde med angivelse af de vigtigste kvælstofkilder ind til og ud 
af systemet set som gennemsnit over to år bestående af en brugsperiode med grise efterfulgt af et år, hvor der dyrkes en 
kvælstofforbrugende afgrøde som fx vårbyg 

Den beregnede markbalance er det årlige overskud af næringsstoffer ud fra de kendte til- og fra 
førelser fra arealet, mens udskilt gødning udelukkende er forskellen på N og P optaget via foderet 
minus N og P fraført med tilvækst for de dyr som opholder sig på arealet. Markbalancen er derfor et 
mere fyldestgørende udtryk for det potentielle næringsstoftab på marker anvendt til udegående 
husdyr end udskilt gødning, der udelukkende angiver dyrenes udskillelse af gødning på arealet.  

Balancerne er beregnet med udgangspunkt i besætningsspecifikke data (produktionsomfang, 
foderforbrug, foderets indhold af råprotein og fosfor, fravænnede grise, tilvækst osv.) fra de 
involverede cases kombineret med standardtal som angivet i Tabel 2 sammenholdt med oplysninger 
om de faktuelle foldarealer (ha) anvendt på bedrifterne til hhv. søer, fravænnede og slagtegrise i 
brugsårene 2018/19 og 2019/20 indhentet via interviews. 
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Tabel 2. Forudsætninger anvendt ved beregning af kvælstofbalancer på foldniveau 
Faktor Enhed Niveau Reference 
Kvælstofinput    
Foder tildelt Sofolde: 

FEso/årsso 
FEsv/fravænnet gris 
 
Frav./slagtegrisefolde: 
FEsv/kg tilvækst 

- Besætningsdata 

Grovfoder tildelt FEso/årsso (kun sofolde 
og kun vinterperiode) 

- Besætningsdata 

Halm tildelt i hytterne Kg/årsso 220  Jakobsen et al. (2015) 
Atmosfærisk deposition Kg N/ha/år 13 Ellermann et al. (2019) 
N fiksering (kløvergræs) Kg N/ha/år 30 Jakobsen et al. (2015) 
Såsæd  Kg N/ha 2 Askegaard (1999) 
    
Kvælstofoutput    
Fravænnede grise Kg/årsso - Besætningsdata 
Døde grise i diegivning Kg/årsso  

 
131 Sørensen og Pedersen (2013); 

Kongsted og Larsen (1999) 
Tilvækst (so) Kg/årsso 90 Kongsted (2019)  
Tilvækst (smågrise og 
slagtegrise) 

Kg/gris - Besætningsdata 

Slætudbytte af foldafgrøde 
(kløvergræs) 

Kg TS/ha 1. slæt: 2300 
2. slæt: 1440 
3. slæt: 1125  
4. slæt: 938 

Besætningsdata (antal slæt)2 + 
Kristensen (2015) 

Høstudbytte af afgrøde 
(vårbyg) efter brugsperiode 

Kg TS/ha (kerne) 
Kg TS/ha (halm) 

3.300 
1.815 

Kristensen (2019) efter 
regnskabsdata (Statistikbanken, 
2019); Pedersen et al. (1996) 

    
Råproteinindhold    
Foderblandinger %/FE - Besætningsdata 
Grovfoder  %/kg TS3  Kløvergræsens.: 15,1 

Helsæd (byg):10,4 
Grønrug: 12,2 
Majsensilage: 8,0 

Jensen (2019); SEGES (2019), 
Møller et al. (2000) 

Slæt (kløvergræs) %/kg TS 15 Bertelsen og Fogh (2018) 
Høstet afgrøde (vårbyg) %/kg TS (kerne) 

%/kg TS (halm) 
10 
4 

Kristensen (2002) 

Såsæd %/kg TS 10 Kristensen (2002) 
    
N indhold     
Protein (foder mm) g/kg 160 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (so) g/kg 22 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (fravænnede grise) g/kg 28 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (smågrise 14-31 kg) g/kg 28 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (slagtegrise 31-113 
kg) 

g/kg 29,6 Tybirk et al. (2018) 

1 Døde pattegrise stk./årsso: 11, Vægt døde: 1.200 g (Sørensen og Pedersen, 2013; Kongsted og Larsen, 1999) 
2 Slætudbytte blev estimeret på baggrund af antal slæt og slætareal kombineret med de viste udbytte-estimater 
3 Tørstof (TS) %: Kløvergræsensilage og helsæd (byg): 36 %, grønrug: 29 %, majsensilage: 33 % (Jensen, 2019; SEGES fodermiddeltabel, 2019; 
Møller et al., 2000) 

 
For at kunne beregne N og P input ud fra foderforbruget (samlet for diegivende og drægtige) og 
niveauet af råprotein i foderet (forskelligt for foder til hhv. diegivning og drægtighed) blev det samlede 
foderforbrug (FE/årsso) opdelt på forbrug i hhv. diegivnings- og drægtighedsperioden samt perioden 
omkring løbning, hvor hovedparten af søerne er opstaldet indendørs ca. seks dage. Ved 5, 7 og 8 ugers 
fravænning skønnes, at hhv. 39, 48 og 51 % af foderet (FE/årsso) anvendes i diegivningsperioden 
(Byggeblad, 2014), hvorimod der ved 10 ugers fravænning skønnes, at 70 % anvendes ud fra erfaringer 
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fra projektet pEcosystem afrapporteret i Kongsted (2018). I alt ca. 3 % (12/365) blev skønnet brugt 
indendørs i løbeafdelingen, og det resterende afsat i drægtighedsperioden. Såfremt de drægtige søer 
var opstaldet indendørs med adgang til befæstede løbegårde om vinteren og foldareal om sommeren 
blev det skønnet, at 60 % af urin og fæces produceret i drægtighedsperioden i sommerperioden blev 
afsat på det befæstede areal.  

Afgrødetype og afgrødeudbytte på foldarealet året efter, at foldene var anvendt til grise blev 
standardiseret til vårbyg og udbytteniveauer som vist i Tabel 2. Kløverets kvælstoffiksering på 
foldarealer med grise er til vores kendskab aldrig forsøgt kvantificeret, men er skønnet til 30 kg N per 
ha per år (Jakobsen et al., 2015). I henhold til Byggebladet er der ikke tilført husdyrgødning på 
foldarealet året efter, at arealet har været anvendt til grise. Der er anvendt det totale foldareal ved 
analyserne. Der er således ikke korrigeret for evt. ”spild”areal til køreveje mm. Dette skyldes, at det 
kun var muligt at bestemme spildareal for relativ få marker anvendt til folde (jf. afsnit 2.2).  

Ved beregning af markbalancer for P er der anvendt samme forudsætninger som vist øverst i Tabel 2 
kombineret med forudsætningerne vist i Tabel 3. 

Tabel 3. Forudsætninger anvendt ved beregning af fosforbalancer på foldniveau (foruden produktionsdata nævnt øverst i 
Tabel2) 

Faktor Enhed Niveau Reference 
Fosforindhold    
Foderblandinger g/FE - Besætningsdata 
Grovfoder  g/kg TS  Kl.græsensilage: 3,6 

Byghelsæd: 2,7 
Grønrug: 3,7 
Majsensilage: 2,6 

Møller et al. (2000; 2005) 

Slæt (kløvergræs) g/kg TS 3,6 Møller et al. (2005) 
Høstet afgrøde (vårbyg) g/kg TS (kerne) 

g/kg TS (halm) 
3,8 
0,9 

Kristensen (2002) 
Møller et al. (2005) 

    
P indhold     
Tilvækst (so) g/kg 6,4 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (fravænnede grise) g/kg 5,5 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (smågrise 14-31 kg) g/kg 5,5 Tybirk et al. (2018) 
Tilvækst (slagtegrise 31-113 kg) g/kg 5,5 Tybirk et al. (2018) 

 

For bedrifter med udegående slagtegrise er balancerne udelukket præsenteret som udskilt gødning 
(kg N og P per ha) og ikke som markoverskud. Dette skyldes, at bedrifterne havde et meget varierende 
sædskifte fra hold til hold.  

3. Resultater – Udendørs hold af søer 
I det følgende præsenteres resultater vedrørende produktionsomfang, foderforbrug og 
folddriftspraksis i ni sobesætninger, hvor de diegivende søer er udendørs året rundt i kløvergræsfolde. 
Besætningerne er ikke angivet i ens rækkefølge i figurer og tabeller med henblik på at reducere 
risikoen for besætningshenføre data. 

I alle ni besætninger var søerne på stald en kort periode (ca. 5 dage) omkring fravænning og løbning. 
I to besætninger var de drægtige søer på stald året rundt, men med adgang til kløvergræsfolde i 
sommermånederne i den ene (økologiske) besætning. Hovedparten praktiserede fire-ugers (4 
besætninger) eller tre-ugers (3 besætninger) holddrift, hvorimod hhv. 4 og 5 ugers holddrift kun blev 
praktiseret i en besætning. Informationerne er indhentet dels via interviews og dels via billedanalyser 
af ortofotos. 
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3.1 Bedrifternes produktionsomfang mm  
De ni besætninger med søer på friland bestod i produktionsåret 2018-19 gennemsnitligt af 289 årssøer 
fordelt på to besætninger med 100-199 årssøer, fem besætninger med 200-300 årssøer og to 
besætninger med 400+ årssøer. Der blev gennemsnitligt fravænnet 23 grise per årsso varierende fra 
19 til 25 fravænnede grise blandt de økologiske besætninger og 25+ for den konventionelle besætning 
efter en gennemsnitlig diegivningsperiode på 8,2 uger (7-10 uger) for de økologiske og 5-6 uger for 
den konventionelle besætning.  

Foderforbrug 
Foderforbruget i soholdet var gennemsnitligt ca. 1.870 FE per årsso og lå for alle besætninger mellem 
ca. 1.700 og 2.144 FE per årsso (sidstnævnte dog med foder til pattegrise på marken inkluderet). I 
vinterperioden blev der tildelt grovfoder i form af kløvergræs-, majs-, grønrug og/eller 
helsædsensilage til drægtige søer i samtlige besætninger. Forbruget af grovfoder blev af 
producenterne skønnet til ca. 0,4 til 2,0 kg TS per so per dag i vinterperioden afhængig af besætning. 
I samtlige økologiske besætninger havde pattegrisene adgang til supplerende foder - ofte tildelt i 
foderautomater udenfor sofoldene. Forbruget af foder til pattegrisene opgjort som kg foder per kg 
gris per diegivning blev angivet til ca. 4-10 FE ved fravænning efter 7-8 uger og ca. 21 FE ved 
fravænning efter ti uger.  

Råprotein og fosforindhold 
Der var en relativ stor variation mellem besætninger i foderets indhold af råprotein som vist i Figur 3 
med et gennemsnitlig indhold på 145; 126 og 177 g/FE for foder til hhv. diegivende, drægtige og 
pattegrise. Diegivningsblandingen med det laveste råproteinindhold var en specialfremstillet 
økologisk blanding særligt designet til sommerperioden, hvor der forventes et proteinbidrag via 
afgræsning af kløvergræsset. Energikoncentrationen var gennemsnitlig 1,04; 0,95 og 1,05 FE/kg foder 
for foder til hhv. diegivende, drægtige og pattegrise.  

Fosforindholdet var gennemsnitligt 5,85, 5,59 og 5,85 g/FE i blandinger til hhv. diegivende, drægtige 
og pattegrise. For økologiske bedrifter varierede fosforindholdet for diegivende 5,8-6,2 g/FE, for 
drægtige 5,1-6,3 g/FE og for pattegrise 5,7-6,2 g/FE. Der blev anvendt indkøbt færdigblandet foder i 
otte ud af de ni besætninger. I besætningen med hjemmeblandet foder blev foderet jævnligt 
analyseret for at korrigere for f.eks. forholdsmæssigt højt indhold af råprotein i hjemmeavlet korn.  

   
Figur 3. Råprotein (g/FEso) i foder til diegivende søer i 8 økologiske og 1 konventionel besætning samt indholdet af råprotein 
i foder til drægtige søer og pattegrise på friland i 8 økologiske besætninger.  

3.2 Folddriftspraksis  
Der var stor forskel på ejendommene i forhold til hvor mange år, der havde været søer på friland. På 
fire ejendomme havde der været udendørs sohold i mere end 15 år, hvorimod der på de resterende 
fem ejendomme kun havde været udendørs søer i 2-4 år. På samtlige ejendomme blev de diegivende 
søer holdt i enkelt-farefolde, hvorimod de drægtige søer blev opdelt – ofte efter størrelse – i stabile 
grupper á ca. 5 til 18. Der var isat trynering i alle søer. 
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Fodring  
I én besætning blev de diegivende søer fodret to gange dagligt, hvorimod diegivningsfoderet i de 
øvrige besætninger blev tildelt én gang dagligt. Hovedparten af producenterne (6) anvendte fodertrug 
uden låg i farefoldene primært, fordi fodertrug med låg besværliggjorde den daglige fodring. Foderet 
til de drægtige søer blev tildelt på jorden eller i langtrug som oftest én gang dagligt. 

Totale foldareal 
Data indsamlet gennem interviews viste stor variation i det totale foldareal per årsso som vist i Tabel 
4. Gennemsnitligt blev der anvendt foldareal svarende til 811 m2 per årsso på de økologiske 
ejendomme (8-10 ugers fravænning) og 275 m2 per årsso i den konventionelle (5-6 ugers fravænning) 
i brugsåret 2019-2020. I sidstnævnte var det kun de diegivende søer, der var udendørs. Arealet 
anvendt til farefolde varierede fra 38 til 66 % af det totale foldareal for de økologiske bedrifter, hvor 
der var en klar opdeling af fare- og drægtighedsfolde.  

Tabel 4. Foldareal anvendt til søer i brugsåret 2019/20 på ni ejendomme. Besætning 1-8 er økologiske og praktiserer 
fravænning af smågrisene efter på 8-10 uger, besætning 9 er konventionel og fravænner smågrisene efter 5-6 uger 

Bedrift 11 2 32 4 5 63 7 84 95 

Totale foldareal, m2/årsso 984 966 935 879 825 685 622 590 275 
Heraf til farefolde, m2/årsso 984 552 576 330 309 452 335 320 275 

1Foldarealet er ikke opdelt i folde til hhv. diegivende og drægtige. Arealet anvendes først til ét hold diegivende og derefter til drægtige søer. 
2Farefolde flyttes ca. midt i brugsperioden til et nyt ubrugt areal. 3Cirka halvdelen af de drægtige søer har ikke adgang til folde i 
vinterperioden 4Drægtige søer har kun adgang til folde i sommermånederne. 5Drægtige søer har ikke adgang til friland. 

”Spild”areal 
Hovedparten af producenterne (7) havde etableret køreveje på minimum én side af foldene, så kørsel 
i foldene kunne undgås. Etablering af køreveje uden for foldene må formodes at være en klar fordel i 
forhold til bevarelse af græsdække i foldene. Ulempen er, at arealet, hvor søernes gødning afsættes, 
reduceres betydeligt.  
 
En analyse af ortofotos fra årene 2015-2018 indikererede, at ”spild”arealet til køreveje og skæve 
hjørner m.m. på marker med køreveje varierede fra 10-30 % af markarealet. ”Spild”arealet for marker 
med folde til grupper af drægtige søer var tilsyneladende betydeligt mindre varierende fra ca. 2-13 % 
på marker med køreveje.  
 
På marker med farefolde blev der tildelt supplerende foder til pattegrisene uden for foldarealet, 
hvorfor det må forventes, at en del af pattegrisenes afsatte gødning placeres på det såkaldte 
”spild”areal.  
 
Areal per farefold 
Resultater fra interviewene viste, at antallet af årssøer per farefold varierede fra 2,1 til 2,6 og det 
gennemsnitlige farefoldsareal varierede mellem besætninger fra 300 til 1.000 m2 per fold for brugsåret 
2019-2020.  

En analyse af ortofotos af farefolde i årene 2015-2018 viste tilsvarende foldstørrelser på 
ejendommene varierende fra 345 til 980 m2 per farefold opgjort som gennemsnitlig foldstørrelse på 
markniveau. Foldstørrelsen varierede ligeledes inden for ejendom mellem marker, men for økologiske 
ejendomme var det gennemsnitlige minimumsareal på markniveau ca. 320-360 m2 i to besætninger 
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(hvoraf én besætning kun anvendte foldene halvdelen 
af året, hvorefter nye folde blev etableret på ny mark), 
ca. 410-500 m2 i tre besætninger og ca. 680-690 m2 i to 
besætninger (på en ejendom var det ikke mulig at 
bedømme farefoldsareal via ortofotos).  

Næringsstofbelastningen i farefolde afhænger implicit 
af antallet af faringshold, der gennemføres per fold per 
brugsår, som igen påvirkes af fravænningsalder, 
hvornår søerne indsættes i farefoldene i forhold til 
forventet faringstidspunkt og antallet af dage mellem 
de enkelte faringshold. I Figur 4 ses det gennemsnitlige 
antal faringshold, der blev gennemført per farefold per 
brugsår i de ni besætninger (beregnet på baggrund af interviewdata). 

Mobilitet af fold, hytte og foder  
Mobilitet af farefolde samt mobilitet af hytte og foder indenfor folde varierede fra bedrift til bedrift 
som angivet i Figur 5.  

På en bedrift blev der som nævnt kun gennemført ét faringshold per farefold. I og med, at det 
påkrævede minimumsareal for farefolde ifølge brancheanbefalingerne er 300 m2 per fold betyder det, 
at de maksimalt tilladte 280 kg N per ha per år (gødningstilførsel betragtet som gennemsnit over to år 
jf. Byggeblad, 2014) ikke opnås ved gennemførelse af ét faringshold. Derfor blev der på den 
pågældende ejendom efterfølgende etableret folde til drægtige søer på arealet (ca. 2 m2 per so per 
dag), således at den maksimalt tilladte gødningstilførsel teoretisk blev opnået.  

På en anden bedrift blev farefoldene flyttet efter ca. seks mdr. således, at der gennemsnitligt kun blev 
gennemført 2,4 faringshold i samme farefold. På de øvrige syv bedrifter blev farefoldene brugt et helt 
brugsår (ca. forår til forår).  

På alle ni bedrifter blev hytten flyttet inden for folden som minimum fra faringshold til faringshold 
med henblik på at få en mere jævn fordeling af den afsatte gødning på farefoldsarealet. På fire 
bedrifter blev fodertruget ikke flyttet i løbet af et brugsår, hvorimod de øvrige flyttede fodertrug 2-6 
gange årligt. Vandtrug blev kun flyttet såfremt, at foldene blev flyttet.  

Figur 5. Mobilitet af farefolde og mobilitet inden for farefold (hytte og foder) angivet som antal bedrifter i hver kategori.  

I drægtighedsfolde flyttes hytterne enten slet ikke (2 bedrifter), max 3 gange per brugsår (4 bedrifter) 
eller efter behov (1 bedrift). Fodertrug/foderplads flyttes derimod jævnligt efter behov fx helt op til 
én gang ugentligt i vinterperioden.    

  

Figur 4. Gennemsnitligt antal fuldførte faringshold 
per farefold i løbet af et brugsår for de ni bedrifter. 
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Foldbeplantning og slæt 
På alle bedrifter blev der som udgangspunkt anvendt kløvergræsblandinger målrettet grisefolde dvs. 
med en blanding af hvidkløver, alm. sildig rajgræs og rødsvingel. På to ejendomme blev der anvendt 
en kløvergræsblanding med urter, herunder bladcikorie. Der var etableret træer (primært 
poppeltræer) i foldene på to ejendomme, hhv. 3-4 og 5 rækker i hver farefold. Træerne var etableret 
primært med henblik på at forbedre dyrevelfærd (skygge og læ), men ligeledes med henblik på at 
reducere risikoen for kvælstoftab i foldene.  

På de to ejendomme, hvor der kun blev gennemført hhv. 1 og 2,5 faringshold per farefold, blev der 
taget slæt af kløvergræsset i farefoldene i foråret umiddelbart før ibrugtagning, hhv. tre og to gange. 
På seks ejendomme blev der taget slæt af kløvergræsset i drægtighedsfoldene. En producent oplyste, 
at der blev taget slæt af kløvergræsset i efteråret på de marker, der var tiltænkt at skulle være 
farefoldsareal året efter. Det producerede kløvergræsensilage blev enten solgt/givet til nærliggende 
kvægejendomme eller anvendt på bedriften til smågrise, slagtesvin og/eller drægtige søer i 
vinterperioden.    

Sædskifte 
Som udgangspunkt blev der praktiseret to-markssædskifte på de arealer, der blev anvendt til sofolde, 
dvs. der var søer på markerne hvert andet år. I enkelte tilfælde kunne der dog være flere år imellem, 
at de pågældende markerne blev anvendt til søer. På én bedrift kunne der gå op til fem år før marker 
med drægtige søer blev anvendt igen.  

Den hyppigst anvendte afgrøde imellem brugsperioder var korn til modenhed (vårbyg) med 
kløvergræsudlæg. Den næstmest anvendte var korn/bælg-helsæd med kløvergræsudlæg. En 
producent nævnte, at en fordel ved at anvende helsæd frem for korn til modenhed var, at 
græsudlægget nåede at blive bedre etableret (som følge af det tidligere høsttidspunkt af 
hovedafgrøden) året før ibrugtagning, hvilket erfaringsmæssigt var positivt i forhold til bevarelse af 
græsdække i foldene i løbet af brugsperioden.  

3.3 Kvælstof og fosforbalancer (foldniveau)  
Den beregnede N markbalance var gennemsnitligt 196 kg N per ha vurderet som gennemsnit af to 
planperioder (et år med grise efterfulgt af et år med vårbyg) varierende fra 122 til 257 kg N per ha som 
vist i Tabel 5. De to højeste overskud på hhv. 257 og 231 kg N per ha var bl.a. forårsaget af hhv. et højt 
foder-N input og et relativt lille foldareal. Den beregnede udskilte gødning var gennemsnitligt 200 kg 
N per ha varierende fra 142 til 253 kg N per ha.  

Den beregnede P markbalance var gennemsnitligt 48 kg P per ha ligeledes betragtet over en 
planperiode på to år varierende fra 34 til 64 kg P per ha som vist i Tabel 6. Det højeste overskud var 
bl.a. forårsaget af et relativt højt P-niveau i diegivningsfoderet. Den beregnede udskilte gødning var 
gennemsnitligt 55 kg P per ha varierende fra 43 til 71 kg P per ha.  
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Tabel 5. Kvælstofbalancer (kg N per ha) angivet både som markbalancer og som udskilt gødning for sofolde på ni bedrifter med udendørs hold af søer (i besætning 1, 5 og 6 var de drægtige 
søer helt eller delvist på stald) 

   

  

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 Per ha Per årsso

Input, kg

N sofoder - farefolde 361,8 21,3 313,7 25,9 204,5 19,1 287,1 25,2 589,6 16,2 421,7 28,9 299,2 28,9 230,8 22,7 296,7 18,4

N sofoder - drægtighedsfolde 209,0 12,3 289,7 23,9 171,7 16,0 207,6 18,2 115,6 7,9 109,4 10,6 172,9 17,0 256,0 15,9

N grovfoder - drægtigheds  folde 17,6 1,4 12,3 1,2 9,6 0,8 17,6 1,2 33,3 3,2 53,3 5,2 56,4 3,5

N sofoder i  a l t (fare- og drægtighedsfolde) 570,8 33,6 595,3 49,1 388,5 36,3 504,2 44,3 589,6 16,2 554,8 38,0 441,8 42,7 457,0 45,0 609,2 37,9

N pattegrisefoder (farefolde) 41,2 2,4 25,7 2,1 31,2 2,9 39,5 3,5 172,5 11,8 131,2 12,7 75,4 7,4 19,2 1,2

N fiksering (kløvergræs) 30,0 1,8 30,0 2,5 30,0 2,8 30,0 2,6 30,0 0,8 30,0 2,1 30,0 2,9 30,0 3,0 30,0 1,9

N depos i tion 26,0 1,5 26,0 2,1 26,0 2,4 26,0 2,3 26,0 0,7 26,0 1,8 26,0 2,5 26,0 2,6 26,0 1,6

N halm 20,3 1,2 14,5 1,2 12,8 1,2 13,6 1,2 43,5 1,2 17,5 1,2 12,4 1,2 12,2 1,2 19,3 1,2

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

Input i alt, kg 689,4 40,6 693,5 57,2 490,5 45,8 615,3 54,1 691,2 19,0 802,8 55,0 643,4 62,1 602,6 59,3 705,6 43,9

Output, kg

N fravænnede grise 194,5 11,5 86,3 7,1 110,5 10,3 103,5 9,1 224,2 6,2 246,1 16,9 180,2 17,4 118,3 11,6 141,2 8,8

N døde pattegrise 6,2 0,4 4,4 0,4 3,9 0,4 4,1 0,4 13,2 0,4 5,3 0,4 3,8 0,4 3,7 0,4 5,9 0,4

N korn 28,7 1,7 52,8 4,4 52,8 4,9 52,8 4,6 52,8 1,5 52,8 3,6 52,8 5,1 52,8 5,2 52,8 3,3

N s læt 12,6 0,7 46,8 4,4 43,5 3,8 22,5 1,5 23,8 2,3 54,2 5,3

N soti lvækst 33,6 2,0 24,0 2,0 21,2 2,0 22,5 2,0 21,7 1,5 20,5 2,0 20,1 2,0 31,8 2,0

Output i alt, kg 281,9 16,6 179,1 14,8 246,9 23,1 238,1 20,9 301,8 8,3 360,0 24,7 292,7 28,3 260,8 25,7 243,3 15,1

Markbalance, kg N (to planperioder = 2 år) 407,6 24,0 514,4 42,4 243,6 22,8 377,2 33,2 389,3 10,7 442,8 30,3 350,7 33,9 341,8 33,6 462,3 28,7

Markbalance, kg N (årligt gns. for to planperioder) 203,8 12,0 257,2 21,2 121,8 11,4 188,6 16,6 194,7 5,4 221,4 15,2 175,3 16,9 170,9 16,8 231,1 14,4

Gødning udski l t, kg N (to planperioder = 2 år) 377,8 506,3 284,1 413,5 352,2 454,3 368,5 390,3 449,4

Gødning udskilt, kg N (årligt gns. for to planperioder) 188,9 253,2 142,0 206,8 176,1 227,1 184,3 195,2 224,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tabel 6. Fosforbalancer (kg P per ha) angivet både som markbalancer og som udskilt gødning for sofolde på ni bedrifter med udendørs hold af søer (i besætning 1, 5 og 6 var de drægtige søer 
helt eller delvist på stald)  

 

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 Per ha Per årsso

Input, kg

P sofoder - farefolde 91,4 5,4 73,0 6,0 52,0 4,9 65,9 5,8 132,0 3,6 119,8 8,2 85,0 8,2 57,3 5,6 77,5 4,8

P sofoder - drægtighedsfolde 68,3 4,0 70,2 5,8 54,6 5,1 51,9 4,6 34,9 2,4 33,0 3,2 44,5 4,4 80,7 5,0

P grovfoder - drægtighedsfolde 2,8 0,2 2,5 0,2 2,7 0,2 3,8 0,3 5,4 0,5 5,9 0,6 11,5 0,7

P sofoder i  a l t (fare- og drægtighedsfolde) 159,7 9,4 146,0 12,0 109,1 10,2 120,5 10,6 132,0 3,6 158,5 10,9 123,4 11,9 107,7 10,6 169,7 10,5

P pattegrisefoder (farefolde) 9,4 0,6 7,0 0,7 7,4 0,7 39,6 2,7 30,1 2,9 14,7 1,4 3,7 0,2

N halm 3,4 0,2 2,4 0,2 2,1 0,2 2,3 0,2 7,2 0,2 2,9 0,2 2,1 0,2 2,0 0,2 3,2 0,2

Input i alt, kg 172,4 10,2 148,4 12,2 118,2 11,0 130,1 11,4 139,2 3,8 201,0 13,8 155,6 15,0 124,4 12,2 176,5 11,0

Output, kg

P fravænnede grise 38,2 2,3 16,9 1,4 21,7 2,0 20,3 1,8 44,0 1,2 48,3 3,3 35,4 3,4 23,2 2,3 27,7 1,7

P døde pattegrise 1,2 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 2,6 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 1,2 0,1

P korn 6,8 0,4 12,5 1,0 12,5 1,2 12,5 1,1 12,5 0,3 12,5 0,9 12,5 1,2 12,5 1,2 12,5 0,8

P s læt 1,9 0,1 7,0 0,7 6,5 0,6 3,4 0,2 3,4 0,3 8,1 0,8

P soti lvækst 9,8 0,6 7,0 0,6 6,2 0,6 6,6 0,6 6,3 0,4 6,0 0,6 5,9 0,6 9,3 0,6

Output i alt, kg 58,8 3,5 39,0 3,2 49,8 4,7 48,4 4,3 60,8 1,7 73,2 5,0 59,7 5,8 52,1 5,1 52,3 3,3

Markbalance, kg P (to planperioder = 2 år) 113,6 6,7 109,4 9,0 68,4 6,4 81,7 7,2 78,4 2,2 127,8 8,8 96,0 9,3 72,3 7,1 124,2 7,7

Markbalance, kg P (årligt gns. for to planperioder) 56,8 3,3 54,7 4,5 34,2 3,2 40,9 3,6 39,2 1,1 63,9 4,4 48,0 4,6 36,1 3,6 62,1 3,9

Gødning udski l t, kg P 119,8 121,2 87,5 100,2 85,3 142,4 111,5 92,6 135,2

Gødning udskilt, kg P (årligt gns.for to planperioder) 59,9 60,6 43,7 50,1 42,7 71,2 55,7 46,3 67,6

61 2 3 4 5 7 8 9
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3.4 Scenarieanalyser  
For at illustrere betydning af foderforbrug, foderets indhold af næringsstoffer og belægningsgrad blev 
der med udgangspunkt i en ’typebesætning’ beregnet markbalancer for N og P ved forskellige 
niveauer af de nævnte faktorer. Forudsætningerne var således 100 årssøer, 23 fravænnede grise per 
årsso á 15 kg, 118 FE per årsso i grovfoder, tre slæt på halvdelen af græsarealet anvendt til drægtige 
søer, alle søer på friland undtagen en kort periode omkring løbning (6 dage).  

Som det ses i Tabel 7 har foderets indhold af råprotein stor betydning for balancen. En reduktion  
svarende til 12 % (145 -> 128 g/FEso) og 17 % (126 -> 105 g/FEso) i foderet til hhv. diegivende og 
drægtige søer resulterede i en reduktion i markbalancen på 19 % (141 -> 114 kg N/ha) ved et 
foderforbrug på 1.870 FE/årsso og en belægningsgrad på 1.000 m2/årsso. De pågældende 
proteinniveauer (128 og 105 g per FE) afprøves for nuværende i EFFORT projektet. Til sammenligning 
vil en 10 % sænkning af foderforbruget fra 1.870 (gennemsnit for de ni involverede besætninger) til 
1.683 FE/årsso betyde en reduktion i N balancen på ca. 14 %. 

Såfremt der ikke tages slæt på halvdelen af arealet anvendt til drægtige søer som forudsat, vil det 
betyde, at overskuddet øges f.eks. fra 141 til 156 kg N/ha (ikke vist i tabel).  

Som nævnt i afsnit 2.3 er kløverets kvælstoffiksering på foldarealer til grise ukendt, men i nærværende 
rapport er der anvendt et niveau på 30 kg N per ha efter Jakobsen et al. (2015). Er den i praksis derimod 
60 kg N per ha vil det betyde, at kvælstofoverskuddet øges f.eks. fra 141 til 156 kg N per ha (ikke vist i 
tabel). 

Tabel 7. Betydning af foderforbrug, foderets indhold af råprotein og belægningsgrad på markbalancen (kg N/ha) for 
foldarealerne på en økologisk typebedrift. Balancen er angivet som gennemsnit over to planperioder med grise i det første 
år efterfulgt af en kornafgrøde året efter  

Foderforbrug, 
FEso/årsso 

Råprotein, g/FEso Markbalance, Kg N/ha  
Diegivende Drægtige  800 m2/årsso  1.000 m2/årsso  

1.870 145 126 177 141 
128 105 143 114 

1.683 145 126 152 121 
128 105 122 97 

 

Resultatet af en tilsvarende scenarieanalyse for P kan ses i Tabel 8. En 10 % reduktion i indholdet af P 
i foder fra 5,90 til 5,31 g/FEso for diegivende og fra 5,6 til 5,04 g/FEso til drægtige vil f.eks. resultere i 
en sænkning af markbalancen svarende til ca. 14 % (37 -> 32 kg P/ha) ved en belægningsgrad på 1.000 
m2/årsso.  

Såfremt der ikke tages slæt på halvdelen af arealet anvendt til drægtige søer som forudsat, vil det 
betyde, at balancen øges f.eks. fra 37 til 40 kg P per ha (ikke vist i tabel) 

Tabel 8.  Betydning af foderforbrug, foderets indhold af råprotein og belægningsgrad på markbalancen (kg P/ha) for 
foldarealerne på en økologisk typebedrift. Balancen er angivet som gennemsnit over to planperioder med grise i det første 
år efterfulgt af en kornafgrøde året efter  

Foderforbrug 
FEso/årsso 

Fosfor, g/FEso Markbalance, Kg P/ha 
Diegivende Drægtige 800 m2/årsso  1.000 m2/årsso  

1.870 5,90 5,60 48 37 
5,31 5,04 42 32 

1.683 5,90 5,60 42 32 
5,31 5,04 36 27 
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4. Resultater – Udendørs hold af fravænnede grise og slagtegrise 
I det følgende præsenteres resultater vedrørende produktionsomfang, tilvækst, foderudnyttelse og 
folddriftspraksis for besætningerne med fravænnede og/eller slagtegrise på friland. De fire cases, der 
præsenteres udgjorde 1) En besætning med udendørs hold af fravænnede grise (ca. 13-35 kg), 2) En 
besætning med udendørs hold af slagtegrise (fra ca. 35 kg til slagtning) og 3+4) To besætninger med 
udendørs hold af grise i hele perioden fra fravænning til slagtning. Der var ikke isat trynering i grisene 
og produktionen af udegrise foregik over hele året. Alle grisene blev som udgangspunkt fodret ad 
libitum. Data er primært indhentet via interviews.  

4.1 Bedrifternes produktionsomfang mm  
På bedriften med udendørs hold af fravænnede grise blev der produceret ca. 600 frilandsgrise om året 
og på de tre bedrifter med udendørs hold af slagtegrise blev der årligt produceret ca. 500-1.500 
frilandsgrise. På to bedrifter var udendørsproduktionen kun en relativ lille andel af den samlede 
produktion af hhv. smågrise og slagtesvin, hvorfor der ikke forefindes særskilte produktivitets- og 
fodereffektivitetsdata for de udegående grise for nuværende. Der indsamles imidlertid 
produktionsdata på den ene af de to bedrifter i projektet EFFORT (Innovationsfonden 2017-2022). 
Data herfra vil blive inddraget i del 2.    

Tilvækst, foderudnyttelse og kød% 
For de to bedrifter med slagtegrise på friland fra fravænning til slagtning ved hhv. 89 og 91 kg 
gennemsnitlig slagtevægt (ca. 117 og 119 kg levendevægt) blev der opnået en gennemsnitlig daglig 
tilvækst på 830-894 g med en foderudnyttelse på 2,6-2,8 FEsv per kg tilvækst og en kødprocent på 
59,5-59,8 % (gennemsnit for 1-1,5 år afhængig af bedrift).  

Foderets indhold af råprotein og fosfor 
I Figur 6 ses det anvendte foders indhold af 
råprotein for hhv. foderblandinger til 
fravænnede (til 25-35 kg levendevægt) og 
foderblandinger til slagtegrise på friland. På 
en bedrift blev der anvendt en lav-
proteinblanding i slutfasen af 
slagtegriseperioden (157 g per FEsv).  

Foderets energikoncentration varierede fra 
1,01 til 1,05 FEsv per kg foder og 
fosforindholdet fra 5,3 til 5,9 g per FEsv. 

4.2 Folddriftspraksis og udskilt gødning  
Folddriftspraksis på de fire ejendomme med fravænnede- og/eller slagtegrise på friland varierede 
betydeligt mellem bedrifterne, hvorfor de fire cases beskrives enkeltvis i det følgende. Det var ikke 
muligt at beregne markbalancer på baggrund af data indsamlet i projektet, idet der ikke lå særskilt 
produktionsdata for to cases (case 1 og 3) og de to øvrige havde et meget varierende sædskifte fra 
hold til hold. Det var dog muligt at beregne udskilt gødning (N og P per ha) for to cases, hvilket 
præsenteres i det følgende.  
 
Case 1: Fravænnede grise i stationære folde 
De hold der blev fravænnet på friland blev holdt i grupper á ca. 60 grise i to folde med kløvergræs á 
ca. 1000 m2. Der blev anvendt samme kløvergræsblanding som i farefoldene (10 % hvidkløver, 30 % 

Figur 6. Anvendte foderblandingers indhold af råprotein fordelt på 
blandinger til hhv. fravænnede og slagtegrise.  
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rajgræs, 60 % rødsvingel). I perioden fra forår til primo november blev der fuldført i alt fire hold og fra 
primo november til det efterfølgende forår to hold grise per fold.  
 
Foldene indgår i et to-marks sædskifte på lige fod med foldene, der anvendes til drægtige og 
diegivende søer. Grisene fodres ad libitum i foderautomater, der flyttes fra hold til hold.   
 
Case 2: Fravænnede og slagtegrise i stationære folde  
På bedriften blev der produceret ca. 1.500 slagtegrise på friland årligt på et areal svarende til i alt ca. 
15 ha. Grisene blev indsat i foldene lige efter fravænning (ca. 14 kg) og slagtet ved ca. 110-120 kg 
levendevægt. Der blev årligt etableret 15 folde, hvor der blev produceret ét hold grise per fold. Hvert 
hold bestod af ca. 100 grise. Udskilt gødning selve brugsåret blev beregnet til 466 kg N og 107 kg P per 
ha svarende til en gennemsnitlig årlig tilførsel på 233 kg N og 54 kg P per ha vurderet over en 
planperiode på to år (jf. Byggeblad, 2014), såfremt der ikke tilføres supplerende husdyrgødning året 
efter grise.  
 
Producenten samarbejdede med en kvægproducent, hvorfor foldafgrøden varierede efter årstid. I 
perioden november til august kunne foldafgrøden f.eks. bestå af veletableret kløvergræs tidligere 
anvendt til kvægafgræsning og klar til omlægning. I de tidligt anvendte folde (november til marts) blev 
der f.eks. etableret majs eller korn på markerne efter, at grisene havde rodet kløvergræsset op. I 
perioden maj til august blev der ofte taget slæt (1-2 gange) af kløvergræsset før grisene blev indsat. I 
perioden september og oktober kom grisene f.eks. på efterafgrøder etableret efter høst af 
kornafgrøde.  
 
Case 3: Slagtegrise i stationære folde 
Hovedparten af de hold, der i løbet af året blev produceret på friland blev indsat ved ca. 35 kg og 
slagtet ved ca. 110 kg levende vægt (enkelte specialgrise ved en højere levendevægt). Grisene blev 
holdt i grupper af ca. 40. Der blev produceret i alt ca. 500 slagtegrise årligt på et foldareal svarende til 
i alt ca. 6 ha.  
 
Afhængig af årstid var foldafgrøden høstet frøgræs eller en kløvergræsblanding designet til grisefolde. 
Der blev produceret ét hold slagtegrise per fold. Efter brugsperioden blev foldarealet harvet og der 
blev etableret en efterafgrøde fx olieræddike/sennep.    
 
Case 4: Fravænnede og slagtegrise i mobile folde 
Årligt blev der produceret i alt 800 slagtegrise på friland i tre mobile enheder hver bestående af en 
vogn inklusiv lejeareal og foderautomater samt påhæftet fold som grisene havde permanent adgang 
til. Enheden (vogn og fold) trækkes frem ved hjælp af en traktor. Én enhed blev anvendt til smågrise 
fra fravænning ved ca. 19 kg (13-30 kg) til ca. 50 kg. De to øvrige enheder blev anvendt til slagtegrise 
fra ca. 50 kg til slagtning ved ca. 119 kg levende vægt. Der blev indsat ca. 150 grise i hver enhed. 
Foldenes areal var knap 180 m2 per dag, når enheden flyttes to gange dagligt med 50 % ny tildeling af 
frisk græs ved hvert flyt. Det samlede areal som dermed blev ’overkørt’ årligt var knap 15 ha, og 
foreløbige resultater fra projektet SV-AR viser, at udskilt N selve brugsåret varierede fra 177-326 kg N 
per ha. Gennemsnitlig var udskilt gødning for N 218 kg per ha og for P 46,8 kg per ha (I.S. Kristensen 
pers. med., 2019) svarende til en årlig udskillelse på 109 kg N og 23,4 kg P per ha vurderet over to 
planperioder (jf. Byggeblad, 2014), såfremt der ikke tilføres supplerende husdyrgødning året efter 
grise.   
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Foldafgrøde varierede afhængig af sæson, ca. halvdelen var efterafgrøder etableret som udlæg året 
før ibrugtagning, og halvdelen var veletableret kløvergræs. Efter sommer’græsning’ blev der så vidt 
muligt etableret efterafgrøder af korsblomstrede efter grisene.  
 

4.3 Scenarieanalyser  
I projektet SV-AR er der udarbejde foreløbige scenarieanalyser for case 4, som præsenteres i Tabel 9 
(I.S. Kristensen, pers. medd. 2019). Tallene der er præsenteret er udskilt gødning angivet som kg N per 
ha for én planperiode. Beregningerne viste, at såfremt det er muligt at reducere råprotein-niveauet i 
foderet med 15 % (fra 165 til 140 g/FEsv) vil gødningstilførslen tilsvarende blive nedsat med 17 % (175 
-> 145 kg N/ha) givet en fodereffektivitet på 2,90 FEsv/kg tilvækst og tre daglige flytninger    

Tabel 9. Betydning af foderforbrug, foderets indhold af råprotein og belægningsgrad på udskilt gødning (kg N/ha) på 
foldarealer på en økologisk bedrift med slagtesvin på friland i mobile enheder (niveau for én planperiode med grise) 

Foderforbrug 
FEsv/kg tilvækst 

Råprotein 
g/FEsv 

Antal daglige flytninger (belægningsgrad) 
1 (høj) 2 (medium1) 3 (lav) 

2,70 140 310 178 134 
165 393 219 162 

2,90 140 344 195 145 
165 433 239 175 

1 Svarer ca. til 0,6 m2 per gris per dag (data under opgørelse) 

5. Diskussion 
De præsenterede markbalancer er et udtryk for potentielle kvælstoftab fra den del af markdriften, der 
anvendes til udendørs hold af grise. Overskuddet kan enten tabes ved ammoniakfordampning, 
udvaskning og denitrifikation eller indgå i jorden kvælstofpulje. I projektets del 2 vil der indgå en 
analyse af fordelingen af balancen på de nævnte tabsposter på baggrund af eksisterende viden og 
understøttet af resultater vedrørende jordprofilens indhold af mineralsk kvælstof og fosfor i farefolde 
på i alt syv bedrifter med udendørs hold af hhv. søer og slagtesvin, der ligeledes vil blive præsenteret 
i del 2. I og med at jordprofilen bestemmes i farefolde (jf. Appendiks A) vil der i del 2 være en særskilt 
analyse og diskussion af markbalancen i farefoldene på de medvirkende bedrifter.  
 

5.1 Kvælstof- og fosforbalancer  
Soholdet 
Blandt de seks bedrifter med udendørs hold af både diegivende og drægtige søer året rundt varierede 
det totale foldareal fra 622-984 m2 per årsso. Fire ud af de seks bedrifter havde således 4-36 % mindre 
foldarealer end forudsat i regelgrundlaget beskrevet i Byggebladet ’Indretning og drift af udendørs 
sohold’ (fx 975 m2 per årsso ved fravænning efter 8 uger). Dertil kommer et ’spild’areal til køreveje 
mm. svarende til 2-30 % på nogle bedrifter, hvilket forstærker risikoen for næringsstoftab fra foldene. 
Belægningsgraden var imidlertid betydeligt lavere end tidligere afrapporteret på baggrund af data fra 
fem konventionelle frilandsgårde i årene 1997-1999, hvor foldareal per årsso varierede fra 416-625 
m2 per årsso (Larsen, 2000). 

Belægningsgraden er imidlertid et simplificeret udtryk for potentiel næringsstoftab, idet der ikke tages 
højde for besætningsspecifikke forskelle i foderforbrug, råprotein- og fosfor-niveau i foderet, fraførsel 
af næringsstoffer via slæt mm. Derfor er det vigtigt at inddrage beregninger af næringsstofbalancer i 
en analyse af risiko for N- og P-tab fra foldene. 

De beregnede N og P markbalancer for foldarealer til søer varierede fra 122 til 257 kg N per ha og 34 
til 64 kg P per ha beregnet som gennemsnit over to år (et år med grise efterfulgt af vårbyg). Til 
sammenligning var kvælstof- og fosforbalancer ved økologisk kvægproduktion 111 kg N og 4 kg P per 



21 
 

ha (bedriftsniveau) samt tilsvarende for økologisk planteproduktion 92 kg N og 10 kg P per ha i 
gennemsnit af årene 1999-2006 (Kristensen and Hermansen, 2009).  

Den årlige udskilte gødning (N og P optaget via foder minus N og P fraført med tilvækst) varierede fra 
142 til 253 kg N og 43 til 71 kg P per ha for de seks bedrifter, der havde samtlige diegivende og drægtige 
søer på friland. Udskilt N lå således markant over de 140 kg N per ha per år (gennemsnit for to 
planperioder) som er forudsat i Byggebladet (2014). Det er imidlertid betydeligt under tidligere 
afrapporterede niveauer fra konventionelle frilandsbesætninger (532-781 kg N per ha for en 
planperiode med søer) (Larsen, 2000) bl.a. som følge af større foldarealer (m2 per årsso) i dette 
projekt. Niveauet er ligeledes lavere end tidligere beregnet i eksperimentelle studier med fokus på 
balancer i farefolde (Jakobsen et al., 2018; Eriksen et al., 2006a, Petersen et al., 2001 ) primært som 
følge af et lavere foder N-input i nærværende projekt som både inkluderer drægtighed og diegivning.   

Smågrise og slagtegrise 
For to besætninger med slagtesvin på friland varierede udskilt gødning fra 109 til 233 kg N og fra 23 
til 54 kg P per ha. Til sammenligning er der tidligere afrapporteret balancer på 507 kg N og 86 kg P per 
ha for ad libitum fodrede slagtesvin på friland – dog betragtet som én planperiode (Eriksen et al., 
2006b). 

5.2 Strategier til reduktion af markbalancer samt mere jævn fordeling af gødning 
Som illustreret gennem scenarieanalyserne er belægningsgrad, foderforbrug og foderets indhold af 
råprotein og fosfor samt mulighed for fraførsel af næringsstoffer via høst af foldafgrøden betydende 
faktorer for næringsstofbalancer på foldniveau. I det følgende gennemgås udviklingsmuligheder for at 
reducere næringsstofoverskuddet ved udendørs hold af grise ved fokus på optimering af de nævnte 
faktorer. 

Belægningsgrad og forbedret udnyttelse af foldafgrøde 
Resultaterne præsenteret understreger vigtigheden af at udvikle og implementere strategier, der kan 
øge værdien af det af søerne beslaglagte areal således, at der ligeledes er et økonomisk incitament for 
at øge foldarealet.  

Slæt af kløvergræsset en eller flere gange før ibrugtagning er en oplagt mulighed for både at fraføre 
næringsstoffer fra arealet og producere en afgrøde som enten kan sælges eller tildeles drægtige søer 
i vinterperioden eller slagtesvin på stald og dermed erstatte indkøbt foder. Etablering af nye folde 
efter 1-3 faringshold som praktiseret på to af de deltagende bedrifter (evt. efterfulgt af afgræsning af 
drægtige søer som praktiseret på bedriften med 1 faringshold per fold) synes en oplagt mulighed for 
at forbedre udnyttelsen af foldafgrøden (muliggør gentagende slæt før ibrugtagning) og samtidig 
reducere risikoen for dannelse af næringsstof-hotspots (jf. diskussion herunder).  

Stribeafgræsning i forår og sommermånederne kan muligvis øge grises græsoptag (Kongsted et al., 
2015). Derforuden øger det muligheden for at tage slæt på arealet før afgræsning og såfremt det 
kombineres med rotationsafgræsning øger det ligeledes muligheden for genvækst af nedtrådt og 
oprodet græs (Kelly et al., 2002). Dette forudsætter imidlertid udvikling af flytbare og fleksible 
hegnssystemer eller enheder, som f.eks. case 4 (mobile enheder til smågrise og slagtegrise), hvor det 
er muligt at tildele grisene et nyt areal en eller flere gange ugentlig eller endda dagligt.  

Endelig kan det være en udviklingsvej at indføre alternative fourageringsafgrøder til drægtige søer og 
slagtegrise, f.eks. jordskokker eller roer som har et meget højt TS- og et relativt højt proteinudbytte 
per hektar samt en høj ernæringsmæssig værdi for grise (Studnitz et al., 2019). Denne strategi 
forudsætter imidlertid, at søerne ikke isættes trynering samt, at det nuværende krav om græsdække 
i grisefolde fraviges.  
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Der foregår for nuværende flere udviklings- og forskningsprojekter, der har til formål at forbedre det 
ernæringsmæssige bidrag fra grovfoder og fourageringsafgrøder i den økologiske so- og 
slagtegriseproduktion, herunder GROV-GRIS (koordineret af SEGES), SV-AR (koordineret af Økologisk 
Landsforening) og EFFORT (koordineret af AU-ANIS). De endelige erfaringer og resultater fra 
projekterne vil foreligge i løbet af 2020-2022.  

Kan sædskiftet yderligere udvides til 3-marks sædskifte med flere slags afgrøder efter brugsperioden, 
så er der mulighed for endnu bedre udnyttelse af den afsatte gødning. Normalt vil eftervirkning efter 
kvælstof kunne udnyttes til at spare gødning i 1-3 år, mens P kan udnyttes over en længere årrække. 

Foderforbrug og foderets indhold af råprotein og fosfor 
En høj fodereffektivitet i soholdet er vigtig både i forhold til at reducere risikoen for næringsstoftab 
og sikre en god produktionsøkonomi. Det gennemsnitlige foderforbrug for de deltagende sohold var 
lidt lavere end det gennemsnitlige foderforbrug for 11 økologiske sohold i kalenderåret 2017 (1.870 
vs. 1.974 FE/årsso) (SEGES, 2018).  

Det er i tidligere studier vist, at foderspild kan være en stor udfordring ved udendørs hold af grise især 
i farefolde, hvor søerne ofte tildeles foder tæt på ad libitum. Dette kan bl.a. være forårsaget af store 
flokke af fugle f.eks. måger, krager og råger, der kan æde anseelige mængder foder dagligt (Lauritsen, 
1998; Nissen, 2019). På hovedparten af de deltagende bedrifter (2 ud af 8, én bedrift havde 
fodertruget integreret i hytten) blev der anvendt fodertrug uden låg primært, fordi låg besværliggør 
den daglige fodring. Det er vigtigt at der fremadrettet tænkes i udvikling af fodertrug med låg, der ikke 
skal åbnes manuelt i forbindelse med fodringen, men som f.eks. kan betjenes fra traktoren. To gange 
daglig fodring vil formentlig også kunne reducere risikoen for foderspild. 

Foderblandingernes indhold af råprotein har ligeledes stor betydning for kvælstofbalancen. Der er 
gode foreløbige erfaringer fra EFFORT projektet (Innovationsfonden 2017-2022), hvor 
foderblandinger med reduceret råprotein (12,8 og 10,5 % per FEso for blandinger til hhv. diegivende 
og drægtige søer) er afprøvet på to økologiske bedrifter i ca. et år. De endelige resultater fra projektet 
forventes at foreligge i 2022.  

Nogle økologiske producenter er begyndt at differentiere mellem sommer- og vinter-foderblandinger. 
I sommerperioden, hvor der forventes at være et højt græsindtag, anvendes der således en blanding 
med lavt indhold af råprotein evt. i kombination med en ’toppingblanding’ med et forholdsmæssigt 
højt proteinniveau, der kan tildeles eventuelle unge søer som har vanskeligt ved at opretholde et 
tilstrækkeligt højt proteinindtag de første uger af diegivningen, hvor mælkeydelsen er høj og 
foderoptagelsen relativ lav. 

Det er tilsvarende centralt at have fokus på muligheder for at reducere fosforniveauet i 
foderblandingerne især i den økologiske produktion, hvor det ikke er tilladt at tilsætte fytase (enzym 
der øger fosfors fordøjelighed).  

Mobilitet af folde, hytter og foder 
Det er vigtigt at udvikle strategier, der kan medvirke til en mere jævn fordeling af urin og fæces på 
foldarealerne for at forbedre udnyttelsen af de afsatte næringsstoffer til vækst af fourageringsafgrøde 
eller efterfølgende kornafgrøde. Der er i eksperimentielle studier fundet næringsstof-hotspots i 
farefolde omkring fodertrug (Eriksen, 2001; Eriksen et al., 2002) og hytte (Jakobsen et al., 2018) omend 
det tyder på, at søer undgår at urinere og især at defækere indenfor én meter fra vigtige ressourcer 
som foder, vand og hytte (Andersen et al., 2017). Udover jævnlige flyt af hytte og foder kan 
stribeafgræsning, hvor grisene hyppigt får adgang til et nyt areal, formentlig medføre en mere jævn 
fordeling af gødning (Quintern & Sundrum, 2006). Der er få studier af slagtesvins gødeadfærd (bl.a. 
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Salomon et al., 2007), men i SV-AR projektet undersøges for nuværende, hvordan urin og fæces 
placeres i mobile foldenheder, hvor grisene får adgang til nyt areal op til to gange dagligt.  

5.3 Kvælstof- og fosforbalancer på bedriftsniveau 
I forhold til en samlet analyse af næringsstoftab fra bedrifter med udendørs hold af grise er det vigtigt 
ikke udelukkende at have fokus på næringsstofoverskud og tab fra foldarealer, men ligeledes at 
inddrage en analyse af næringsstofoverskud og tab fra hele markdriften og bedriften som helhed. I 
Halberg et al. (2010) og Jakobsen et al. (2015) viste modelberegninger f.eks., at gårdbalancerne for en 
række økologiske typebedrifter med udendørs hold af søer og slagtegrisene enten indendørs eller 
udendørs varierede fra 125-164 kg N/ha. I projektets del 2 vil der bl.a. være fokus på at beskrive 
gødningstilførsel (N og P) per arealenhed på bedriftsniveau. 

6. Konklusion 
Resultaterne præsenteret i nærværende rapport viste stor variation mellem bedrifterne både i 
produktionsresultater, foderforbrug, fodereffektivitet, indhold af næringsstoffer i foderet samt i 
folddriftspraksis. De markante forskelle blev afspejlet i en stor variation i næringsstofbalancerne som 
tydeligt viser, at der er basis for forbedringer i mange besætninger med udegående grise. 

Markbalancen, der er et udtryk for det årlige overskud af næringsstoffer ud fra kendte til- og fraførsler 
på arealet varierede fra 122 til 257 kg N og fra 34 til 64 kg P per ha (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 per ha for foldarealer til søer.  

Udskilt gødning varierede fra 142 til 253 kg N og 43 til 71 kg P per ha med et gennemsnit på 200 kg N 
og 55 kg P per ha for foldarealer til søer. Udskilt gødning på foldarealer anvendt til slagtesvin varierede 
fra 109 til 233 kg N og 23 til 54 kg P per ha. For hovedparten af de involverede bedrifter var udskilt 
gødning således 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.  

Foruden belægningsgrad (m2 per årsso) er foderforbrug og foderets indhold af råprotein og fosfor 
centrale faktorer i henhold til en sænkning af næringsstofbelastningen i grisefolde. Scenarieanalyser 
viste f.eks., at en reduktion i foderets indhold af råprotein fra 145 til 128 g per FEso for diegivende og 
fra 126 til 105 g per FEso for drægtige søer kunne reducere markbalancen for kvælstof med 19 % for 
en økologisk typebedrift.  
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Appendiks A  
Jordprøveudtagning – beskrivelse af metode 

Til karakteristik af jordprofilens indhold af mineralsk kvælstof (N) og pløjelagets indhold af tilgængeligt 
fosfor (P) blev der udtaget jordprøver i enkeltfarefolde anvendt til 2,5-6 faringshold på i alt seks 
bedrifter som beskrevet herunder og illustreret i Figur 3.  

Prøverne blev/bliver udtaget i alt tre gange: Forår 2019 (før ibrugtagning), efterår 2019 samt forår 
2020 umiddelbart efter én brugsperiode. For hver bedrift blev der udvalgt fem repræsentative 
farefolde. I hver farefold blev der udtaget i alt ca. 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. I rektangulære fold blev der udtaget 3 x 7 prøver 
(se eksempel i Figur 3). Såfremt folden var meget kvadratisk, blev der i stedet valgt fx 4 x 6 prøver. 
Såfremt foldene var markant større blev antallet af prøver tilsvarende øget.  

I hver udtagningspunkt blev der udtaget jordprøver fra hhv. 
0-25 cm og 25-100 cm dybde. I prøveudtagningspunkt nr. 5 
og nr. 15 i hver fold blev dybden af mørk A-horisont målt 
med henblik på at bestemme muldlagets tykkelse. Prøverne 
fra hver fold (for N også fra hver dybde) blev 
sammenblandet til én analyseprøve, der analyseres for 
indholdet af mineralsk N og tilgængeligt P.  

Derudover bliver der sideløbende udtaget jordprøver på to 
øvrige bedrifter med hhv. søer og slagtegrise i mobile 
enheder på friland i projekterne SV-AR (GUDP 2017-2020) og POWER (CORE Organic Cofund 2018-
2021). I førstnævnte projekt suppleres med målinger af nitrat i jordvand der opsamles vha. sugeceller 
både under eksperimentelle og praktiske forhold. Resultaterne heraf forventes inddraget i delrapport 
2 til at understøtte en samlet analyse af det potentielle tab af næringsstoffer fra grisefolde. De i alt 
otte bedrifter, hvor der bliver udtaget jordprøver, er lokaliseret i tre forskellige regioner som vist i 
Figur 1 og må således forventes at repræsentere en betydelig diversitet i jordbundsforhold. 

 

 

Figur 1. Eksempel på udtagning af jordprøver i 
en farefold, der måler ca. 20 x 33 m 
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