
Studieresa om Ekologisk svinproduktion 

Danmark den 24-26 oktober 
 

Program 

Måndag den 24 oktober    

 

06:15 Bussen kommer till Helgegården, Skepparslöv.   

06:30 Bussen åker från Skepparslöv 

07:10 Stopp Gårdsstånga 

07:15 Stopp Scandic hotell Lund 

07:45 Stopp Hyllie tågstation, Malmö. Påstigning på bussparkeringen mellan Vattentornet 

 och Malmö Arena.  

08:15 Stopp flygplats Kastrup vid Ankomsthallen 

Det kommer att bli en paus på vägen till Fyn. Kaffe och dricka finns att köpa på bussen. 

11:40 -12 :40  Lunch Glamsbjerg hotel 

13-17 Studiebesök hos Hans-Erik Risbjerg, Hårby Fyn.   

Hit till gården kommer även representant från företaget Domino A/S  för att presenterar sig och sina 

produkter. Domino har sålt fyra vågsystem till gården. 

Hans-Erik Risbjerg startade 1993 och har ca 300 suggor idag samt nöt (Higland Cattle) och får. De 

brukar ca 335 ha och odlar spannmål, trindsäd, vall och vallfrö till avsalu. De gör eget foder till 

grisarna, inklusive smågrisfoder.                                                                                                             

Suggorna går ute året runt, vilket de ekologiska frilandssuggorna gör i Danmark. Suggan grisar i en 

hydda med en egen hage. Efter 7 veckor avvänjs smågrisarna och flyttas in i ett tillväxtstall där de 

stannar tills 35 kg vikt. Därefter flyttar de till ett slaktsvinsstall, antingen ”Nyborg Huse” med ca 25 

svin per box eller i vågstallarna med 400 grisar per box.  

Hans –Erik jobbar även åt ”Udviklingscenter for Husdyr”, vilket är ett samarbete mellan Frilands A/S 

och Dyrenes Beskyttelse. Deras mål är att förbättra produktionen på friland och att fler djur 

produceras ute. De driver olika projekt och har bland annat tittat på ”Robusta raser till 

frilandsproduktion”, Förteckning över olika hyddor mm.  Se  

http://udviklingscenter.com/images/stories/filer/projekter 

Buss till hotel Medi, Ikast Jylland 

Ca 19  Middag på hotell    

   

http://udviklingscenter.com/images/stories/filer/projekter
http://www.risbjerg.nu/media/1596/slagtestald_04.jpg


 

 

Tisdag den 25 oktober 

8:00 Avfärd till Tim 

9:00-11:45 Besök på en av gårdarna som tillhör Hestbjerg Ökologi, Danmark störste ekologiska 

slaktsvinsproducent.      www.hestbjerg.dk 

Hestbjerg Ökologi har 6 egendomar med grisar, tre med endast slaktsvin. Totalt finns det ca 1960 

suggor i företaget.  Grisarna marknadsförs under namnet ”Poppelgrise fra Hestbjerg” och en stor 

satsning görs nu med att lansera ”Poppelgrisen” i ett hundratal COOP-butiker. Hans koncept bygger 

på en extra hög djurvälfärd samt hög spårbarhet.  

Vi besöker gården i Tim med ca 360 suggor. Här satsar man på ett Öko-plus koncept, med extra 

åtgårder för att ytterligare förbättra välfärden för grisen. Avvänjningen sker först vid 10 veckors 

ålder, dräktiga suggor har tillgång till skog, slaktsvinen för extra gott grovfoder med både morötter, 

majs, potatis och ärter mm   

    

12:30 Lunch på Ulfborgs gästgiveri 

13:30  Svinekongres 2016  i Herning. En konferens som erbjuder 60 olika föredrag, parallella 

 seminarier.  http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Kongres/Program%20og%20tilmelding.aspx 

ALTERNATIV  

14:00  Besök hos Torben Langer, Holstebro därefter besök hos PC maskin i Skive. Här 

 tillverkas både maskiner, stallinredning samt hyddor till både nöt och svin.  Här finns 

 möjlighet att se bland annat Spöttrupshyddan i olika utförande  mm.  

 http://pcmaskiner.dk/ 

19:00 Middag på hotellet 

 

Onsdag den 26 oktober 

7:45 Avfärd hotell  

9:00-13 Svinkongress inklusive lunch. Om man vill kan man stanna till konferensen slutar 15:45 

  

ALTERNATIV  

9:00- 10:45 Ydinge Smedja, Östbirk. Ydinge Smedja A/S är ett gammalt företag som har ett 

 stort utbud och försäljning av lantbruksmaskiner samt även bygger specialmaskiner 

 (hackor, radrensare mm) till grönsaksodlingar mm efter beställning. 



  Ydinge Smedja är nu med i ett projekt med mobila stallar till grisar. De kommer att 

 presentera sitt grisprojekt med mobila hallar och grishagar samt även berätta om och 

 förevisa sina specialmaskiner.  http://www.ydingsmedie.dk 

 

 

11:45 Lunch 

 

13:00 Studiebesök hos Gert Ladugård Jensen, Ikast.  

 Gert har arrenderat ut marken till tidigare anställda. På marken har de 400 suggor. 

 De säljer alla grisar direkt efter avvänjning till Gert, som föder upp dem som slaktsvin. 

 Slaktsvinsproduktionen är ca 8.000 grisar. 

 

15:30 Avfärd  Ikast  - Herning 

 Middag  

 

Ca 21 Flygplats Kastrup 

Ca 21:30  Tågstation Malmö 

Ca 22:45 Helgegården, Skepparslöv 

 

 

http://www.ydingsmedie.dk/

