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En vigtig forudsætning for øko-
logisk svineproduktion er en høj
grad af selvforsyning med foder,
hvor grovfoderet udgør ca. 20%
af udbyttet i sædskiftet. Denne
Grøn Viden beskriver resultater-
ne af forsøg med at give smågrise
og slagtesvin forskellige mængder
pilleteret fuldfoder, og hvor meget
grovfoder de optog.

Formålet med forsøget var at
vise,
• hvor store mængder grovfoder

slagtesvinene ville æde, ved for-
skellige rationer af pillefoder,

• om slagtesvinene, der blev fod-
ret restriktivt med pillefoder,
kunne optage tilstrækkeligt
grovfoder til at opnå samme
tilvækst som kontrolholdet,

• om fodringsstrategien påvir-
kede kødprocenten

Derudover ville en fodrings-
strategi blive betegnet som uac-
ceptabel, hvis der var synlige tegn
på, at svinene sloges om foderet.

Forsøgsplan
Forsøget blev udført med økolo-
giske slagtesvin i klimatelte på

Rugballegård, under Afdelingen
for Jordbrugsteknik. Smågrisene
blev sat ind i klimatelte med halm-
strøede udearealer. Der blev strøet
i udearealerne efter behov. Foderet
var indkøbt pilleteret fuldfoder og
det blev givet i foderautomater.

Der blev valgt byg-ært hel-
sædsensilage som grovfoder, fordi
sammensætningen af aminosyrer
minder mere om sammensætnin-
gen i modne bygkerner og modne
ærter, end kløvergræs gør. Dog
har helsædsensilagen ikke samme
høje foderværdi som modne ker-
ner og ærter dels pga. det højere
indhold af træstof, som mindsker
fordøjeligheden af næringsstof-
ferne, og dels fordi en mindre
del af energien går tabt under
ensileringen og lagringen.

Alle fire hold fik grovfoder
3 gange om ugen i en grovfoder-
hæk, grisene måtte ikke kunne nå
at æde det hele før næste tildeling.
Foderautomaterne blev fyldt op
1-2 gange om ugen i de hold, som
blev fodret efter ædelyst. De hold,
der blev fodret restriktivt med
pillefoder fik det tildelt en gang
dagligt. Kontrolholdet (hold 1)
blev fodret med pillefoder efter

ædelyst fra begyndelsen til slagt-
ning. Hold 2 blev fodret efter æde-
lyst indtil svinene vejede 40 kg i
gennemsnit, derefter blev mæng-
den af pillefoder gradvist sænket
til 80% af fodernormen. Hold 3
blev fodret med 80% af fodernor-
men fra de vejede 20 kg i gennem-
snit og  frem til slagtning, mens
hold 4 blev fodret med pillefoder
på 80% af normen frem til de ve-
jede ca. 40 kg i gennemsnit, heref-
ter blev rationen hævet til 90% af
normen frem til slagtning. Forsøgs-
opstillingen er vist i tabel 1. Der
indgik 138 svin i forsøget.

Resultater
Produktionsresultaterne fremgår
af tabel 1. Den gennemsnitlige
daglige tilvækst for grisene fra
20 kg til 40 kg og for slagtesvin-
ene fra 60 kg til slagtning er vist
i tabellen, den mellemliggende
periode var det tidspunkt, hvor
foderplanen gradvist blev mere
restriktiv for hold 2 og 3, mens
hold 4 fik mere pillefoder. Når
slagtesvinene havde fri adgang
til grovfoder, gav den begrænsede
adgang til pillefoderet ikke anled-
ning til øget aggression.

Slagtesvin ved grovfoderhæk med 8 ædepladser Smågrise fodres med pilleteret fuldfoder i foderautomat
i en enhedssti med klimateltet placeret midt i udearealet
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Grovfoderoptagelse

Kontrolholdet åd gerne grovfoder,
men der var stor forskel på opta-
gelsen af grovfoder fra dette hold
til hold 3, der blev fodret mest re-
striktivt med pillefoder. Foder-
styrken for de tre forsøgshold
var som gennemsnit fra 20 kg
levendevægt til slagtning 1,9 FEs
pr. dyr pr. dag og for kontrolholdet
2,3 FEs. Slagtesvinene kunne op-
tage grovfoder svarende til ca.
10% af foderenhederne, fra de ve-
jede ca. 60 kg. Som gennemsnit
for hele vækstperioden tog slagte-
svinene fra 8% til 26% af  foderets
tørstofindhold i form af byg-ært
helsædsensilage. Slagtesvinene
i hold 3 havde ædt 13% grovfoder
i gennemsnit pr. svin pr. dag, hvil-
ket svarer til ca. 26% af tørstofind-
holdet i det samlede foder. Tidlig-
ere forsøg viste at indtil 20% af fo-
derets tørstofindhold kunne være
grønmel, uden at det gik ud over
slagtesvinenes foderoptagelse eller
tilvækst.

Gennemsnitlig daglig tilvækst
De tre forsøgshold opnåede en
daglig tilvækst, der var ca. 50 g
lavere end kontrolholdets i hele

Fodringsstrategi

Behandling, pillefoder
Vægt interval, 20-40 kg
Vægt interval, 60-100 kg

Grovfoder

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4

Ædelyst

80%
90%

Producerede svin, stk.
Vægt ved indsættelse, kg

Produktionsresultat

33
14,3

Ædelyst
Ædelyst

Ædelyst

32
12,3

Ædelyst

Ædelyst

80%

34
12,1

Ædelyst

80%
80%

39
14,5

Fodereffektivitet
Foderstyrke, FEs/svin/dag
Foderudnyttelse, 
  FEs pr. kg tilvækst
Grovfoderoptagelse, 
  g tørstof/svin/dag
Grovfoderandel, % af FEs

2,3

2,76

139
3

1,9

2,48

257
8

Gns. vægt ved slagtning, kg
Kødprocent

107
55,7

104
57,8

101
56,7

103
57,7

20-40 kg, g 565b695a 753a 606b

1,9

2,54

431
13

1,9

2,51

328
10

60-100 kg, g 950a956a 890ab 826b

20 kg - slagtning, g 759b829a 786ab 746b

Gns. dgl. tilvækst
korrigeret til samme vægt

ab  Værdier i samme række med forskelligt bogstav er signifikant forskellige (P<0,05)

Tabel 1.
Produktionsdata fra forsøg med restriktiv pillefodring og grovfoder efter ædelyst

Slagtesvin ved dobbeltsidig pillefoderautomat med 2 x 4
ædepladser

Smågrise i et  halmstrøet udeareal med foderautomat og
drikkekar. Indgangen til teltet skal mindske træk i teltet
og gøre det lettere at sortere svin ud til slagtning
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Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 16 15 / www.agrsci.dk

Prisen for 2002:
Markbrugsserien kr. 225, husdyrbrugsserien
og havebrugsserien kr. 125.
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perioden fra 20 kg-100 kg. Når
der tages hensyn til den lavere
slagtevægt for hold 2, opnåede
dette hold en tilvækst, som sva-
rede til kontrolholdets. Tilvækst-
en i sidste del af vækstperioden
60 kg-100 kg var af samme stør-
relse for kontrolholdet, hold 2 og
hold 4, nemlig 960 g, 882 g og
943 g daglig tilvækst, mens slagte-
svinene i hold 3 voksede lidt lang-
sommere, 835 g om dagen i gen-
nemsnit. Netop hold 3 åd en stor
mængde byg-ært helsædsensilage
sidst i perioden, fibrene herfra kan
have mindsket fordøjeligheden af
foderet, og givet mindre energi at
vokse på.

Kødprocenten
Forskellen i tildelingen af pille-
foder og optagelsen af grovfoder
førte ikke til en forskel i kødpro-
centen mellem holdene, når der
blev taget højde for forskellene
i slagtevægten.

Perspektiver
Udviklingen indenfor økologisk
husdyrhold går i retning af, at alt
foderet skal være økologisk. Set i
lyset heraf må der skabes harmoni
i det økologiske jordbrug mellem
udbyttet af næringsstoffer fra
planteproduktionen og behovet
for næringsstoffer til husdyrpro-
duktionen. Det kan derfor være
en fordel at optimere planteavlen
og svineproduktionen efter kg kød
pr. ha i stedet for at se planteavl

og svineproduktion som to ad-
skilte produktioner. Desuden
kunne svineproduktionen drage
fordel af at levere græs til kvæg-
hold og disse omvendt levere
korn til svineproduktionen.

Konklusion
Der var stor forskel på holdenes
lyst til at æde grovfoder. Jo mere
restriktivt svinene blev fodret med
fuldfoderet, des mere grovfoder åd
de. Svinene i holdene, som blev
fodret restriktivt med fuldfoder fra
20 kg til 40 kg, var ikke i stand til
at kompensere fuldt ud ved at æde
tilstrækkeligt grovfoder. Men blev
de fodret efter tilnærmet ædelyst
fra 60 kg, nåede de i den sidste
periode op på tilvæksten for kon-
trolholdet, som blev fodret efter
ædelyst under hele opvæksten.

Sammenfattende viser under-
søgelsen at:
• Der ved en kraftfodermængde

på 80% af normen kunne opnås
en grovfoderoptagelse på ca.
10% af  foderenhederne.

• Tilvæksten var på højde med
kontrolholdets ved 80% foder-
styrke i den sidste del af opvæk-
sten, og foderudnyttelse ikke var
ringere.

• Restriktiv fodring med kraft-
foder og fri adgang til grovfoder
viste ikke tegn på en forbedret
kødprocent.

Klimatelt, det halmstrøede udeareal
er foret med en membran, der for-
hindrer udsivning af væske

Udarbejdet under projektet
“Udvikling af koncept for økologisk svineproduktion”


