
KOM GODT I GANG MED  
ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION

TOMMELFINGERREGLER VED SOHOLD
Det første skridt er at lave en langsigtet plan. Det inkluderer:

• Afsæt tid til research og rådgivning

• Accepter at tiden fra idé til levering af det første økologiske produkt er lang

• Gå gerne i praktik 

• Etabler folde på let og veldrænet jord

TOMMELFINGERREGLER VED SLAGTEGRISE
Det første skridt er at lave en langsigtet plan, der tager højde for:

• Overvejelser omkring flokstørrelse

• Overvejelser omkring halmforbrug i forhold til staldsystem

• Etablering af rigeligt med syge- og aflastningsstier

GROVFODER
Et af de punkter, hvor den økologiske produktion adskiller sig, er reglen om, at alle dyr skal 
have grovfoder.

Udover at det er en regel, kan grisene have meget gavn af grovfoder. Det er godt for maven, 
og optager en del af grisenes tid og opmærksomhed. Drægtige søer kan optage mest grov- 
foder, så der spares andet foder. Grovfoder til grise kan være med til at reducere halebid.

FRAVÆNNINGSDIARRÉ
Trods høj fravænningsalder, et stort foderoptag inden fravænning og masser af plads så kan 
økologiske grise få fravænningsdiarré. For at imødegå det er det vigtigt, at både soens og gri-
senes vaccinationsprogrammer jævnligt ajourføres. Oftest er det en fordel at tildele samme 
foderblanding efter fravænning som i dieperioden, men for nogle kan løsningen også være 
at tildele en skåneblanding efter fravænning.

DYREVELFÆRD
Den økologiske produktion skal kunne 
præstere et højt niveau af dyrevelfærd. 
Det kræver både viden og mandskab. 
Vær især opmærksom på:
• et tørt og trækfrit leje 
• tørre arealer 
• rigelig strøelse 
• nem adgang til foder og vand 
•  rettidig behandling herunder brug af 

sygestier.

PRAKTIK HOS ERFAREN ØKOLOG
Økologisk griseproduktion er meget 
forskellig fra konventionel produktion. 
Det er derfor helt naturligt, at der 
er behov for at lære. Ved at tage et 
praktikophold hos en erfaren økologisk 
griseproducent, kan der spares mange 
dyre lærepenge.
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REGLER FOR  
ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION

HOVEDREGLERNE FOR ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION ER:
•  Sikre høj dyrevelfærd, rettidig behandling af syge dyr og indsættelse  

i sygestier

•  Adgang til rigelig strøelse, god plads, rodemateriale og fri bevægelighed  
i stalden

•  Adgang til udendørsarealer – græs/løbegård i passende størrelse

•  Adgang til økologisk grovfoder

•  Smågrise fravænnes tidligst efter 7 uger hos soen

•  Ingen genmodificerede input – undtagen medicin.

ADGANG TIL DET FRI
Dyrene skal have adgang til det fri. Fra 15. april til 1. november skal alle avlsdyr (også orner)
have adgang til græsarealer. Græsningsarealer skal have været under omlægning til økologi
i mindst 12 mdr., inden grisene lukkes ud. Er avlsdyrene opstaldet i en periode, skal de have
adgang til et (støbt) udendørs areal. Holdes slagtesvin på stald, skal de have en udendørs
løbegård.

SØLEHULLER
Grise kan ikke svede. Når temperaturen er over 15° C, skal alle søer derfor have adgang til sø-
lehul for at kunne komme af med varmen. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på søernes 
behov, og får lavet sølehuller, når søerne viser, at de har brug for det – også selvom tempera-
turen er lavere. Alle grise skal have adgang til sølebad eller overbrusning i sommerperioden.

FODER
•  20 pct. af foderet skal være fra egen bedrift eller fra DK. 30 pct. fra 1. januar 2022.
•  Indtil den 31. december 2021 må der anvendes 5 pct. konventionelt proteinfoder.  

For smågrise under 35 kg fortsætter muligheden indtil 31. december 2026.
•  Fiskemel må indgå i foderet
•  Foderet må kun indeholde mineralske fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som fremgår 

af bilag 6 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

AREALKRAV PÅ FRILAND
Maksimal dyretæthed på friland er 2,8 DE pr. ha, når der er svinehold på arealet i højst 12 
måneder i træk, og der herefter dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde i mindst 12 måneder, 
inden der igen er svinehold på samme areal. 

AREALKRAV I SLAGTESVINESTALDE (UDDRAG)

Dokumentation og kontrol er en vigtig del
af at sikre troværdigheden i den økologiske
produktion. For økologisk svineproduktion 
betyder det, at en række forhold skal regi-
streres, indberettes eller fremvises,  
når økologikontrollen kommer.

HUSK AT

•  Husdyrholdet skal være registreret/opda-
teret i CHR. Se landbrugsindberetning.dk

•  Du skal indsende oplysninger om be-
driften hvert år i fællesskemaet – i 2021 
senest den 16. april.

MEDICIN- OG HUSDYRLOGBOG

•   Alle behandlinger og indgreb i flokken 
skal føres i en husdyr-/medicinlogbog

•   Vaccinationsplaner fra dyrlægen skal 
opbevares

•   Registrering af til- og afgang af  
dyr skal fremgå af logbogen.

INDENDØRS AREAL  
M2/DYR

UDENDØRS AREAL/LØBEGÅRD  
M2/DYR

SMÅGRISE/UNGSVIN 
INDTIL 50 KG

0,8 0,6

SLAGTESVIN  
INDTIL 85 KG

1,1 0,8

SLAGTESVIN  
INDTIL 110 KG

1,3 1,0




