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Grisen – en generalist
• Flockdjur – 4-6 suggor med dess 

avkommor

• Hög social stabilitet under naturliga 
förhållande- mycket ovanligt att 
främmande grisar kommer in i flocken.

• Dagaktiva eller temporärt dagaktiva

• Födosök 6-8 timmar per dag.

• Särskild viloplats sovande tätt ihop.

• Trivs i varierad terräng med skog och 
buskområden. 

• Kräver vatten eller gyttjebad för 
svalka, kan inte svettas. 



Daglig utevistelse

• Alla ekologiska grisar ska ha tillgång 
till utevistelse varje dag året runt 
förutom vid grisning när sugga och 
smågris får hållas inne i högst 3 
veckor.

• KRAV-godkända grisar betesdrift minst 
4 månader.



Uteytor i anslutning till 
stall

• Hårdgjorda ytor som lätt kan rengöras

• Vattensvalka

• Tillgång till grovfoder

• Bökmaterial på ytan
– Halm

– Torv

– Spån

– Jord



Utedrift med hyddsystem



Betesdrift
• Beta eller böka?

– Växtlighetens smaklighet och fiberandel 
avgörande.

• Vattensvalka eller gyttjebad
– Grisar kan inte svettas. Gyttjebad effektivast

• Sinsuggor >50% av energiintaget från 
vallbete (Danska försök)
– Vitklöver

– Cikoria mm

• Sinsuggor betar rovor – ersätter viss 
del av fodret (test 2019)



Bete i anslutning till 
stall

• Parasiter
– Främst spolmask

– Knutmask

– Coccidier

• Arealbehov?
– P-och N-belastning

– Tidsintervall?



Uteyta - vistelseyta begränsas av N och P!

*Alla grisar ute året runt: 2 ha/sugga inkl 20 
slaktsvin resp 0,7 ha/sugga och 20 smågrisar

Alla grisar inne vinterhalvåret: 0,7 ha för integr. 
produktion resp. 0,25 ha för smågrisproduktion 

Före vårsådd eller fånggröda: 

0,1 ha /sugga inkl 10 smågrisar upptill 25 kg

35 slaktsvin / ha  

Före höstsådd: 

0,2 ha /sugga inkl 10 smågrisar upptill 25 kg

18 slaktsvin / ha

Utevistelse för KRAV-grisar
Rekommendationer från Jordbruksverket



Arealbehov beräknat på fosforbelastning

Beräkning av arealbehov av bete för KRAV-grisar, P-belastning

Kategori Antal

 g P per 

djur och 

dag

Antal 

dagar 

per år

Totalt, 

kg P per 

år 

Under 

betesperiod 

4 månader 

per år.

 Max 

belastning 

22 kg P per 

ha

50 %  

inne, 22 

kg P

Sinsuggor* 56 17 59 56 0 0,0 0,00

Sinsuggor* 56 17 198 188 62 2,8 1,4

Digivande suggor inkl 

smågrisar 56 37 38 79 0 0,0 0,0

Digivande suggor inkl 

smågrisar 56 37 70 145 48 2,2 1,1

Tillväxtgrisar - 12 v 

ålder 1200 2,4 42 121 40 1,8 0,9

rekryteringsdjur till ca 

200 dagars ålder 20 8 115 18 6 0,3 0,1

Slaktsvin 1200 8 100 960 320 14,5 7,3

SUMMA 22 11



MOP
Mobile Organic
Piggery



Summering

• Grisar aktiva djur. Betesdrift ger hög djurvälfärd  -
utlopp för naturligt beteende

• Utevistelse på hårdgjord platta kräver bökmaterial.

• Vattensvalka eller gyttjebad för att klara värme

• Både betar och bökar. Betar spätt och smakligt gräs. 
Bökar efter insekter och rötter

• Parasiter, främst spolmask ett stort problem. Fållor runt 
stallar måste alterneras med så många års intervall som 
möjligt.

• Tänk på fosfor- och kvävebelastningen på betesarealen. 
Om slaktsvinen äter och sover inne i stall och har 
tillgång till betesareal, uppskattas att halva 
gödselmängden hamnar inne. Max ca 70 slaktsvin per 
ha vid betessläpp.  


