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Baggrund
Produktion og slagtekvalitet 
fra et forsøg med forskellige 
opdrætningsstrategier, hvor 
slagtesvin i større eller mindre 
udstrækning blev opdrættet 
på friland, er præsenteret i 
Grøn Viden Husdyrbrug nr. 37. 
Konklusionen er, at der er et 
perspektiv i økologisk pro-
duktion på mark i stedet for 
på stald, fordi kødprocent og 
godkendelsesprocent bliver 
højere, specielt ved begrænset 
kraftfodertildeling. 

Konsekvensen af forskellige 
opdrætningsstrategier på kød- 
og spisekvalitet er imidlertid 
også vigtig for en samlet vurde-
ring af de forskellige strategier. 
Især kan strategier baseret på 
restriktiv fodring, efterfulgt af 
fodring efter ædelyst, tænkes 
at påvirke kødkvaliteten. Lige-
ledes kan adgang til mere eller 
mindre frisk græs eller rodning 
i jorden tænkes at påvirke 
kødets fedtsyresammensæt-
ning og vitaminindhold.

Denne Grøn Viden omfat-
ter udvalgte egenskaber for 
kødets konsistens, farve, 
fedtsyresammensætning og 
vitaminindhold, samt svind ved 
tilberedning opnået på de for-
skellige opdrætningsstrategier.  

Forsøgsbehandlinger 
To foderstrategier og to 
opstaldningsformer blev 
kombineret til følgende fem 
opdrætningsstrategier, som 

smågrisene blev fordelt på 
umiddelbart efter fravænning 
på friland.

1) overført til staldanlæg med  
 ad libitum fodring 
2) indsat på nyt græsareal med  
 restriktiv fodring, overført til  
 ad libitum fodring på stald  
 ved ca. 40 kg
3) indsat på nyt græsareal med  
 restriktiv fodring, overført til  
 ad libitum fodring på stald  
 ved ca. 80 kg
4) indsat på nyt græsareal og  
 fodret restriktivt indtil slagt- 
 ning
5) indsat på nyt græsareal med  
 ad libitum fodring indtil  
 slagtning 

Kraftfoderet bestod af 25,3 % 
hvede, 22 % byg, 16 % ærter, 
14,4 % rapskage, 10 % lupin, 
2,3 % mineral-vitaminblanding 
og 10 % sojabønner, og inde-
holdt 1,06 FEsv pr kg.

Forsøget blev gennemført med 
i alt fem gentagelser og omfat-
tede 245 grise, jvf. Grøn Viden 
Husdyrbrug nr. 37.

Materiale og metoder
Grisene var (D)LY eller HD(LY) 
krydsninger fordelt med 
samme kombination indenfor 
hver gentagelse. Slagtningerne 
fra de første tre gentagelser 
fandt sted på Grindsted slag-
teri, mens grisene i de sidste 
to gentagelser blev slagtet 
på Herning slagteri. Dagen 
efter slagtning blev et kilo 

kamstykke fra to galte og to 
sogrise indenfor hver af de fem 
strategier og fem gentagelser 
udtaget til brug for analyse af 
kødkvalitet.

Som mål for kompensato-
risk vækst blev der for grise 
i strategi 2 og 3 benyttet et 
kompensatorisk indeks. Det 
kompensatorisk indeks blev 
beregnet som ((a-b)/a) *100, 
hvor a er forskellen mellem 
grisenes vægt i strategi 1 og 
strategi 2 eller 3 ved overførsel 
til stald og b er forskellen mel-
lem grisenes leveringsvægt ved 
en fælles beregnet slutalder på 
162 dage for de tre strategier. 

Alle kødkvalitetsegenskaber 
blev testet i en statistisk model 
med sti som tilfældig effekt, 
strategi, køn og slagtedag som 
systematiske effekter, mens 
vægt ved indsættelse og afreg-
ning indgik som covariat med 
et lineært og et kvadratisk led. 

Resultater
Kompensatorisk vækst
Et kompensatorisk indeks på 
100 betyder at grise, der har 
haft begrænset adgang til 
foder, opnår samme vægt, som 
grise fodret efter ædelyst ved 
en fælles slutalder. 

Grisene på strategi 2 vejede 
41,6 kg, da de 95 dage gamle 
blev overført til staldanlæg og 
fodret efter ædelyst. Grisene 
på strategi 1 var da 4,2 kg 
tungere, fordi de efter fra-
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vænningsperioden var blevet 
fodret efter ædelyst. Ved 149 
dages alderen vejede grisene 
på de to strategier lige meget. 

Ved den fælles slutalder (162 
dage) vejede grisene på stra-
tegi 2 gennemsnitlig 2,2 kg 
mere. Grisene på strategi 2 fi k 

dermed et meget højt kompen-
satorisk indeks på 152 %.  For 
grisene på strategi 3 blev det 
kompensatoriske indeks kun 
på 5,9 % fra overførsel ved 149 
dage til den fælles slutalder på 
162 dage.  

Som det fremgår af tabel 1 
forbrugte de vækstkompen-
serende grise på strategi 2 
ikke signifi kant mere foder, 
hvilket betyder, at energien  til 
kompensatorisk vækst primært 
dækkes af en bedre fordøjelse 
og udnyttelse af det tildelte 
foder. Foderrestriktionen for 
grise på strategi 2 og 3 var hhv. 
72 og 68 % i forhold til mark-
grise fodret efter ædelyst i 
samme aldersinterval. 

Grise, der havde mulighed for 
at græsse og rode i jord hele 
livet eller næsten hele livet, 
forbrugte signifi kant mest 
græsmarksprodukter (P<0,05). 

Fedtsyresammensætning 
Af tabel 2 fremgår, at mark-
grise fodret restriktivt indtil 
80 kg eller slagtning havde 
en signifi kant højere procent-
del polyumættede fedtsyrer 
(PUFA) og lavere procentdel 
mættede fedtsyrer (SAFA) 
og monoumættede fedtsyrer 
(MUFA), (P<.001). 

I alle strategier var forholdet 
mellem polyumættede og 
mættede fedtsyrer (P:S) > 0,4; 
mens n-6/n-3 forholdet ved alle 
strategier var væsentlig over 4. 

Tabel 1. Tildelt kraftfoder og græsmarksprodukter pr kilo tilvækst for hele vækstperi-
oden; LS means 1

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald, 
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv 

Mark,
Ad libitum

Kraftfoder, kg 
pr kg tilvækst

2,81 a 3,03 a 2,95 a 2,64 ac 3,15 b

Græsproduk-
ter, kg pr kg 
tilvækst

0,21 a 0,23 a 0,43 b 0,46 b 0,39 b

1 Resultater på samme linie med forskellige bogstaver er signifi kant forskellige. Dette gælder samtlige tabeller

Tabel 2. Fedtsyresammensætning (%) i svinekam2; LS means  

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald,
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv

Mark,
Ad libitum

C-18:0 6,18 a 5,94 a 4,86 b 4,70 b 6,11 a

C-18:1 48,00 a 48,13 a 43,75 b 43,99 b 46,77 a

C-18:2 (n-6) 13,13 a 13,50 a 18,67 b 19,26 b 14,84 a

C-18:3 (n-3) 0,89 0,80 0,87 0,90 0,95

C-20:0 0,07 a 0,05 ac 0,01 bd 0,04 bc 0,04 be

C-20:1 0,48 a 0,47 a 0,40 b 0,46 a 0,49 a

C-20:2 0,14 a 0,17 ab 0,20 ab 0,21 b 0,20b

C-20:3 (n-6) 0,20 a 0,12 a 0,26 bc 0,29 b 0,24 bc

C-20:4 (n-6) 1,66 a 1,82 a 2,50 b 2,42 b 1,88 a

C-20:5 (n-3) 0,19 a 0,20 a 0,32 b 0,33 b 0,21 a

C-22:4 (n-6) 0,20 a 0,22 a 0,32 b 0,29 b 0,21 a

C-22:6 (n-3) 0,15 0,13 0,18 0,16 0,13

MUFA 51,8 a 51,6 a 45,7 b 46,4 b 50,0 a

PUFA 17,1 a 17,1 a 24,6 b 23,4 b 19,4 a

SAFA 31,7 a 31,5 a 30,0 b 29,5 b 31,4 a

P:S (PUFA:
SAFA)

0,53 a 0,53 a 0,84 c 0,85 c 0,60 a

PUFA (n-6) 15,2a 15,7a 21,7b 22,3b 17,1a

PUFA (n-3) 1,24a 1,15a 1,34ab 1,38ab 1,31ab

(n-6)/(n-3) 
forhold

12,7a 14,2a 16,8b 16,6b 13,4a

2 Ekstraktion med chloroformmethanol
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Grise fra strategi 3 og 4 havde 
de signifi kant højeste P:S og 
n-6/n-3 forhold (P<0.01).

Som det fremgår af tabel 3 var 
sogrisenes P:S forhold signifi -
kant højere end galtenes (P< 
0,05), ligesom C20-C22 fedtsy-
rer var højest i sogrise (P< 0,05, 
Tabel 3). 

E-vitamin
Det er primært α-tokoferol 
i foderet, der inkorporeres i 
muskler, mens γ- og δ- toko-
feroler forekommer i lave 
koncentrationer (Tabel 4). 
Kammens indhold af γ- og 
ξδ- tokoferoler var påvirket 
af opdrætningsstrategien (P< 
0,05). Derimod varierede α-
tokoferol indholdet ikke signi-
fi kant mellem de fem opdræt-
ningsstrategier, omend det var 
numerisk højere i strategi 4.

Kødfarve 
Den mørkeste kødfarve (lave-
ste L*) blev målt på restriktivt 

fodrede grise overført ved 80 
kg (P=0,06). Disse grise opnå-
ede sammen med de restriktiv 
fodrede markgrise også lavest 
rødhed (lav a*). De lavere a* 
værdier er i overensstemmelse 
med et lavere pigmentindhold 
i de restriktive fodrede mark-
grise (P<.0001, Tabel 5).  

Galtene havde en højere 
rødhed end sogrisene i over-
ensstemmelse med en højere 
koncentration af pigment, 
(P=0,05, Tabel 6). Derimod var 
der ikke forskel på de to køns 
kødfarve eller pH 24t.

Konsistens
Konsistensen var numerisk 
højest (mest sejt) i kød fra 
restriktiv fodrede markgrise 

og lavest i kød fra grise fodret 
efter ædelyst enten i stald eller 
på mark (Tabel 7). Fodring 
efter ædelyst fra 40 kg forhin-
drede sejere kød sammenlignet 
med grise fodret efter ædelyst. 
Derimod var der signifi kante 
kønsforskelle i konsistensen, 
idet sogrisenes kød var sejest 
(Tabel 8). 

Svind
Som det ses af tabel 9 var 
der ingen signifi kante for-
skelle som følge af forskellige 
fodringsstrategier i optønings- 
eller kogesvind; men der var 
en tendens til at restriktivt 
fodrede markgrise havde større 
svind end staldgrise fodret 
efter ædelyst, hhv. (P =0,07).

Tabel 3. Kønseffekt på fedtsyresammen-
sætning, LS means

Sogrise Galte

C-20:5 (n-3) 0,27 a 0,23 b

C-22:6 (n-3) 0,17 a 0,13 b

MUFA 48,6 a 49,7 b

PUFA 21,1 a 19,2 b

SAFA 30,3 a 31,4 b

PUFA (n-6) 19,4 a 17,3 b

PUFA (n-3) 1,34 a 1,22 b

(n-6)/(n-3) 
forhold

14,6 14,8 

P:S  (PUFA:
SAFA)

0,71 a 0,62 b

Tabel 4. Tokoferoler3 i kammens intramuskulære fedt, LS means 

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald,
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv 

Mark,
Ad libitum

α-tokoferol, 
mg/kg

7,21 7,05 7,88 8,53 7,86 

γ-tokoferol, 
mg/kg

1,81 a 1,61 b 1,73 ab 1,92 ac 1,67 ab

δ-tokoferol, 
mg/kg

0,76 a 0,78 a 0,83 ab 0,95 b 0,65 a

3 Basisk hydrolyse med kaliumhydroxid

Tabel 5. Kødfarve4 , pigment5 og pH 24 t , LS means 

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald,
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv 

Mark,
Ad libitum

pH24  5,75 5,69 5,78 5,72 5,69 

L*, lyshed 49,70 a 49,65 a 47,66 b 49,96 a 49,65 a

a*, rødhed 7,46 a 7,24 a 6,20 b 5,87 b 7,29 a

Pigment, mg/g 0,77 a 0,73 a 0,65 b 0,55 c 0,71 a

4 CIE-farvesystemet med Minolta Chroma Meter på dag et
5 Modifi ceret Trout-metode
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Diskussion
Kompensatorisk vækst
Der har på strategi 2 og 3 
været en moderat begræns-
ning i kraftfodertildelingen. 
Andre undersøgelser har påvist 
at moderat foderrestriktion 
i lang tid, efterfulgt af kort 
kompensationsperiode ikke 
medfører fuld vækstkompen-
sation. Derimod medfører 
moderat foderrestriktion i 
kortere tid, med efterfølgende 
lang kompensationsperiode, 

ofte en 100% vækstkompensa-
tion med mindre eller samme 
foderforbrug pr. kilo tilvækst. 
Det uændrede foderforbrug 
kan skyldes, at grise restriktiv 
fodret og under kompensato-
risk vækst har en større muskel-
afl ejring i sammenligning med 
grise fodret efter ædelyst. 
Foderforbruget til muskelvækst 
er mindre end til fedttilvækst, 
fordi muskler indeholder 70 til 
75% vand.

Når grisene på strategi 2 opnå-
ede en høj vækstkompensati-
on, skyldes det en restriktions-
periode på  6 uger efterfulgt af 
en lang kompensationsperiode 
på 9,5 uger. Omvendt havde 
grisene på strategi 3 en lang 
restriktionsperiode på 14 uger, 
efterfulgt af en kort kompen-
sationsperiode på 2 uger, og 
nåede ikke at kompensere ret 
meget inden levering. 

Uanset om grisene på strategi 
2 og 3 havde vækstkompensa-
tion eller ej, forbrugte de ikke 
mere foder pr. kg tilvækst end 
grisene på strategi 1. Derimod 
forbrugte grisene på strategi 
5 mere kraftfoder og græsen-
silage på trods af, at de havde 
mulighed for livet igennem at 
græsse og rode i jorden. For-
klaringen på deres høje foder-
forbrug i forhold til grisene på 
strategi 4 er ikke deres behov 
for ekstra energi til oprethol-
delse af kropstemperatur og 
til motion, fordi de restriktivt 
fodrede markgrise grise havde 
samme behov. De ædelystfod-
rede markgrise må derimod 
have udnyttet foderet mindre 
effektivt, ligesom de brugte 
lidt mere energi til fedttilvækst 
end de fedtfattige og langsomt 
voksende grise i strategi 4. 

Fedtsyresammensætning
Fedtindhold og fedtsammen-
sætning i kød har stor betyd-
ning for smag, holdbarhed og 
kødets ernærings- og sund-
hedsmæssige værdi. Til diæte-

Tabel 6. Kødfarve og pH 24 t opgjort på køn, LS means 

Sogrise Galte

pH24 5,72 5,73

L*, lyshed 48,96 49,69

 a*, rødhed 6,65 6,98 

Pigment mg/g 0,66 a 0,70 b

Tabel 7. Kødkonsistens (WB)6; LS means

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald,
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv 

Mark,
Ad libitum

Konsistens, 
Newton 

35,55 37,20 41,39 41,50 34,85 

6 Warner-Bratzler shear force dag 4

Tabel 8. Kønseffekt på kødkonsistens; LS means

Sogrise Galte

Konsistens, 
Newton

40,6 a 35,6 b

Tabel 9. Svind ved forskellige behandlinger efter slagtning; LS means

Strategi 1 2 3 4 5

Stald,
Ad libitum

Stald,
40- 97 kg

Stald,
80-97 kg

Mark,
Restriktiv 

Mark,
Ad libitum

Optønings-
svind, %

6,1 6,0 5,3 8,2 6,5 

Kogesvind, % 25,2 25,1 26,2 27,1 25,9
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tisk forebyggelse af hjerte- kar-
sygdomme angives forholdet 
mellem polyumættede fedtsy-
rer og mættede fedtsyrer, P:
S, og forholdet mellem n-6 og 
n-3 polyumættede fedtsyrer, 
som væsentlige. Polyumættede 
fedtsyrer n-3 anses specielt for 
at være af gunstig sundheds-
mæssig betydning.

Generelt høje indhold af fedt-
rige fodermidler i økologisk 
svinefoder (eks. rapskage og 
sojabønner) medfører højt 
indhold af umættede fedtsyrer 
i kødet. Det sundhedsmæssigt 
anbefalede P:S forhold over 0,4 
blev opnået i alle strategier.
Fedtindholdet var lavest i de 
grise som fi k begrænset tilde-
ling af kraftfoder i hele eller 
størsteparten af deres liv (Tabel 
5 i Grøn Viden Husdyrbrug nr. 
37). Fedtet i disse restriktivt 

fodrede grise bestod desuden 
af signifi kant højere andele 
af n-6 og n-3 polyumættede 
fedtsyrer, hvilket der kan være 
fl ere forklaringer på. Et lavt 
fedtindhold i grisen medfører 
en højere andel af polyumæt-
tede fedtsyrer, fordi de indgår 
i cellemembranerne. Et andet 
faktum er, at græsensilage 
udgjorde en større andel af 
de restriktivt fodrede grises 
samlede foderration, hvilket 
også har påvirket fedtsammen-
sætning i retning af en større 
andel polyumættede fedtsyrer. 

Forholdet mellem n-6/n-3 i kød 
påvirkes gennem foderets n-
6/n-3 forhold. I litteraturen er 
det angivne forhold omkring 7 
i svinekam. Når n-6/n-3 forhol-
det lå i intervallet 12,7-16,8 for 
de fem opdrætningsstrategier, 
skyldes det primært at soja-

bønner, der er rig på linolsyre, 
udgjorde en væsentlig del af 
fedtet i kraftfoderblandingen. 

Af tabel 4 fremgår kønsfor-
skelle i grisenes fedtsyreprofi l. 
C20-C22 (n-3) fedtsyrer kan 
dannes ud fra C18:3 og disse 
forlængede polyumættede 
fedtsyrer bevares længere i dyr 
med intakt reproduktionsevne. 
Selvom grisene  er slagtet ved 
gennemsnitlig 164 dage, har 
sogrisene alligevel et signifi -
kant højere indhold af C20-
C22 (n-3) fedtsyrer end deres 
kastrerede kuldsøskende.

E-vitamin
Fedtoxidation i kød modvirkes 
af antioxidanter som fx E-vita-
miner, hvilke svin ikke er i stand 
til at syntetisere. Det er specielt 
ά-tokoferol, der forsinker fedt- 
og farveoxidation og forlæn-
ger holdbarheden. Det øgede 
indtag af græsmarksprodukter 
hos de restriktivt fodrede grise 
medførte et højere indhold af 
tokoferoler. Det øgede ind-
hold på strategi 3 og 4 er dog 
næppe i stand til at modvirke 
en øget risiko for oxidation 
på grund af det væsentlige 
indhold af polyumættede fedt-
syrer. Danske undersøgelser 
viste at 200 mg E-vitaminer pr 
kg foder medfører en koncen-
tration på knap 6 mg/ pr kg 
kam, hvilket reducerer graden 
af harskning ved lagring af 
forarbejdet og fersk kød.
 



Husdyrbrug nr. 39 • August 2004
7

Indholdet af C18:0 og C18:1 
var lavest og PUFA var højest 
på strategi 3 og 4, hvilket vil 
medføre at smeltepunktet er 
lavest for grise opdrættet efter 
strategi 3 og 4. Det intramusku-
lære fedt i kammen indeholdt 
13,1-19,3 g linolsyre pr. 100 g 
total fedtsyrer, og eftersom 
koncentrationen af polyumæt-
tede fedtsyrer ofte er væsent-
lig højere i spæk end i intramu-
skulært fedt, må det forventes 
at alle opdrætningsstrategier 
resulterer i blødt spæk.

Kødfarve
Kødets farve er bestemt af 
kødets lyshed (L*) og rødhed 
(a*). Kødets lyshed er negativt 
relateret til kødets ultimale pH, 
og hastigheden hvormed pH 
falder efter slagtning. I nærvæ-
rende undersøgelse var kødet 
mindre lyst i kød fra grise 
opdrættet på mark indtil 80 kg. 
Dette er i overensstemmelse 
med et højere ultimal pH. 

Kødets rødhed var direkte 
relateret til længden af den 
restriktive periode. Således var 
rødheden mindst i markgrise 
fodret restriktivt og højest i 
grise fodret efter ædelyst. Pig-
mentindholdet fulgte stort set 
samme mønster som rødheden.

Det er bemærkelsesværdigt, 
at pigmenteringen i ædelyst 
fodrede mark- og staldgrise var 
ens, eftersom ekstra motion 
oftest angives som årsag til 
øget pigmentering. I denne 

undersøgelse ser det derimod 
ud til, at kraftfoder efter æde-
lyst medfører øget pigmen-
tering og derigennem rødere 
kød. Både L* og a* værdierne 
bidrager til den samlede kød-
farve. Således må det anta-
ges, at kødfarven er mindst i 
restriktivt fodrede markgrise 
og højst i grise fodret efter 
ædelyst.

Konsistens
Kødet var mest sejt i markgrise 
fodret restriktivt (strategi 4), 
og mindst sejt i grise fodret 
efter ædelyst (strategi 1 og 5). 
En slutfodring efter ædelyst 9,5 
uger af tidligere restriktiv fod-
rede grise (strategi 2) forhin-
drede en stigning i konsisten-
sen, hvorimod slutfodring efter 
ædelyst i 2 uger af tidligere 
restriktiv fodrede grise (strate-
gi 3) ikke forhindrede en øget 
sejhed.

De målte konsistenstal ligger 
numerisk lavt i alle fem strate-
gier, og de fundne forskelle vil 
konsumenterne næppe kunne 
mærke. 

Konklusion
En kortvarig moderat foder-
begrænsning, efterfulgt af en 
lang kompensationsperiode 
medfører fuld vækstkompen-
sation. Den kompensatoriske 
vækst påvirker ikke slagtekrop-
pens kød- og fedtindhold, 
kødets konsistens eller de 
andre målte kvalitetsegenska-
ber.

Forholdet mellem n-6/n-3 og 
P:S fedtsyrer påvirkes af den 
øgede andel græsmarkspro-
dukter, som de restriktivt 
fodrede grise til hhv. 80 kg 
og slagtning forbruger. Grise 
opdrættet på disse to strate-
gier indeholder mindre fedt, 
samtidig med at det fedt, de 
producerer, har et mere sund-
hedsmæssigt korrekt forhold 
mellem polyumættede og 
mættede fedtsyrer.  

Brug af olieholdige fodermid-
ler, rig på linolsyre, i økologiske 
produktion medfører et højere 
n-6/n-3 end den anbefalede 
værdi på 4. De høje forhold 
mellem de polyumættede 
n-6 og n-3 fedtsyrer i økolo-
gisk kød kan kun nedbringes 
væsentligt gennem en anden 
kraftfodersammensætning.

Ved fodring med fedtrige 
foderblandinger og/eller 
blandinger med højt indhold af 
polyumættede fedtsyrer er der 
øget risiko for fedtoxidation, 
hvorved holdbarheden bliver 
kortere. 

Sogrisenes intramuskulære fedt 
er mere påvirket af græsmark-
produkternes fedtsyreprofi l 
end galtenes, hvilket kan 
skyldes at de i højere grad 
foretrækker græs/græsensilage 
frem for kraftfoder. 

Kødfarve og pigmentering  
afhænger ikke af opstaldnings-
formen. Derimod er kødets 
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pigmentering og rødhed 
relateret til fodringsstrate-
gien. Fodring efter ædelyst i 
hele perioden eller i de sidste 
9-10 uger medfører mere 
rødt og mørt kød, hvori-
mod fodring efter ædelyst i 
slutfasens sidste 14 dage ikke 
er nok.  

Perspektiv
Produktionsegenskaberne 
godkendelsesprocent, foder-
forbrug og kødprocent er de 
mest betydende økonomiske 
faktorer i økologisk svine-
produktion. På den anden 
side er kødets udseende 
og spisekvalitet afgørende 
for forbrugernes genkøb af 
produkterne. Dette forsøg 
har undersøgt forhold som 
kan påvirke både kvalitet og 
produktion af svinekød. 

Den manglende mulighed 
for at benytte ekstraherede 
fodermidler og syntetiske 
aminosyrer medfører oftest, 
at økologiske foderblandin-
ger får et højt fedtindhold 
og et højt indhold af poly-
umættede fedtsyrer med et 
højt jodtalsprodukt i foder 

og slagtekrop som resultat. 
For at forebygge blødt spæk, 
kortere holdbarhed og andre 
uønskede følgevirkninger, 
skal stor opmærksomhed 
rettes mod foderets jodtals-
produkt og E-vitaminindhold 
ved foderoptimeringer.

Eftersom opstaldningsfor-
men ikke medfører forskelle 
i en række kvalitetskriterier, 
kan økologiske svin produ-
ceres på mark eller på stald 
uden at kompromittere 
objektive kødkvalitets egen-
skaber. Derimod har foder-
styrken betydning. Restriktiv 
fodring af grise i hele eller 
hovedparten af produktions-
perioden medfører et lavere 
fedtindhold, som indehol-
der fl ere polyumættede 
fedtsyrer og E-vitamin. Da 
forbrugerne næppe opfatter 
disse kvalitetskriterier som 
ugunstige, vil en praktisering 
af begrænset kraftfodertil-
deling være at foretrække 
for både producent og 
forbruger.

Forfattere:

Karin Strudsholm og John Erik Hermansen
Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø 
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Afdeling for Animalske Fødevarer


