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Lönsamhet  
– avgörande för utvecklingen
Antalet slaktade ekologiska grisar per år ökade från cirka 3 000 grisar 
år 1997 till cirka 20 000 grisar år 2000. Under flera år var sedan antalet 
ekologiska grisar ganska konstant. År 2008, när grisar certifierade enligt 
EU-regelverket kom in på marknaden, ökade antalet grisar igen. Handelns 
efterfrågan på ekologiskt griskött är nu avgörande för hur näringen kan 
utvecklas framöver. 

Ekologisk grisproduktion är en utmaning och denna broschyr ska vara en 
hjälp om du funderar på att börja med ekologisk grisproduktion. För att 
lyckas är det viktigt att ha bra djuröga. Gården ska ha tillräckligt med areal 
och det är viktigt att utevistelsen kan ordnas på ett rationellt sätt. Tycker 
du det är intressant med hemmaproducerad foder och har en anläggning 
där du kan blanda foder är det en stor fördel. 

Ta hjälp  av en rådgivare och få gjort en analys av din gård om du funderar 
på att ställa om till ekologisk grisproduktion.

I slutet av broschyren presenterar vi flera grisproducenter och deras 
företag. Där hittar du exempel både på EU-ekologisk produktion och på 
KRAV-certifierad produktion.
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Gårdens förutsättningar  
för ekologisk grisproduktion
Om du planerar att lägga om till ekologisk grisproduktion måste du ta hänsyn till gårdens förutsätt-
ningar. Att lägga om växtodlingen i ett grisföretag skiljer sig inte så mycket från omställning av en gård 
med enbart växtodling. Grisföretaget har dock tillgång till stallgödsel från djurhållningen och det är 
möjligt att använda omställningsfoder i grisproduktionen. Detta är viktiga strategiska aspekter under 
omställningsåren. Största utmaningen är omställningen av grisproduktionen med anpassning av bygg-
nader och planering för att få en god produktion och ekonomi.

Kontakta slakteriet
Innan du lägger om din produktion bör 
du kontakta slakteriet för att få ett kon-
trakt för ekologiska grisar. Ekologiska 
grisar utan kontrakt på spotmarknaden 
kan vara lågt betalda. Har du inget kon-
trakt måste du skapa dina egna säljkana-
ler direkt till konsument. Detta kräver en 
noggrann planering och bra kunskap om 
regler och förhållningssätt vid hantering 
av livsmedel, men det kan vara en lönsam 
strategi. 

Tillräckligt stor areal
Hur mycket foder du kan producera avgör 
hur stor grisproduktion som din gård kan 
bära. Med en hög självförsörjningsgrad 
för foder blir gårdens lönsamhet bätt-
re. I ekologisk grisproduktion ska du ha 
minst 20 procent eget odlat foder beräk-
nat i kg torrsubstans per år till dina djur. 
Om du inte har möjlighet att producera 
20 procent av fodret själv får du använ-
da foder som har odlats i samarbete med 
andra gårdar med ekologisk produktion 
i samma region. Om du är certifierad en-
ligt KRAV:s regelverk gäller minst 50 pro-
cent. All gödsel från ekologiska djur ska 
spridas på ekologisk areal, egen eller via 
spridningsavtal. 

Att ha vall i växtföljden är viktigt i eko-
logisk växtodling. Vallfoder har ett be-
gränsat fodervärde till grisar. Ett bra 
ensilage kan ge sinsuggor upp till halva 
deras energibehov. För digivande suggor 
och större slaktgrisar kan vallfodret täcka 
cirka 10 procent av energibehovet. Kan 
du sälja vallfoder till ekologiska grannar 
förbättras lönsamheten i växtodlingen. 
Har gården de rätta förutsättningarna 
kan en mindre besättning med nötkreatur 
eller får vara ett lönsamt sätt att förädla 
den nödvändiga vallen på den ekologiska 
grisföretaget. 

Naturliga betesmarker med kultur- och 
naturvärden ska absolut inte utnyttjas till 
grisar. Grisarnas bök skadar hotade väx-
ter, forn- och kulturlämningar.

Areal till 50 suggor
Om du håller en integrerad besättning på 
50 suggor produceras cirka 1 000 slaktgri-
sar per år. En tumregel är att foderåtgång-
en är cirka 400 kg foder per producerad 
slaktgris inklusive foder till suggan, små-
grisfoder och slaktgrisfoder. Vid 50 pro-
cents självförsörjning av foder baserat på 
spannmål krävs att gården har en produk-
tion på minst 200 ton spannmål. Avkastar 
spannmålsproduktionen 3,5 ton/ha inne-

bär det en areal på minst 60 ha spannmål. 
För att en ekologisk växtföljd ska fungera 
bra behövs minst 25 procent vall vilket 
ger behov av minst 80 ha på denna typ 
av gård. Många lokala förhållanden kan 
ändra på denna beräkning men detta ger 
en bild av hur stor areal du behöver för 
ekologisk grisproduktion. 

I konventionell grisproduktion är ofta 
spridningsarealen för gödseln det som 
begränsar djurtätheten på gården. Sprid-
ningsarealen för gården i vårt exempel 
kan beräknas till 40 ha. 

Byggnader och utevistelse
Alla grisar ska ha möjlighet att komma ut 
på platta eller i fält. Utevistelsen ger gri-
sarna möjlighet till sysselsättning genom 
födosök och bökbart material. Anpassa 
din gårds byggnader så att renhållning, 
transporter och smittskydd fungerar. Plat-
tan för utevistelse får täckas med tak upp 
till 75 procent. Tak över delar av plattan 
sparar mycket lagringsvolym för gödsel 
blandat med regnvatten. 

I KRAV-certifierad grisproduktion måste 
dina grisar ha tillgång till bete minst 4 
månader på sommarhalvåret. Det är of-
tast lättare att lösa betesgången rationellt 
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Sinsuggor på uteplatta. 

om betet finns i anslutning till grisstallar-
na. Då blir hantering av foder, vatten- och 
gödsel oftast enklare och det är smidigare 
att hålla kontroll på grisarnas hälsa och 
kunna leverera djuren vid rätt vikt. 

Om betet finns i anslutning till stallet ökar 
dock även smittorisken från inälvspara-
siter eftersom grisarna återkommer till 
samma areal ofta. Två av gårdsexemplen 
i skriften har system med mobila hyddor 
för bete och böke under betesperioden. 
Med sådana lösningar kan belastningen 
av parasiter på grisarna hållas på en låg 
nivå.

Egen kunskap och erfarenhet
Ekologisk smågrisproduktion ställer stora 
krav på dig som djurskötare. Du måste ha 
ett gott djuröga och se djuren som indivi-
der i grupperna. I de flesta besättningar 
med ekologisk produktion hålls de digi-
vande suggorna i grupper. I suggrupperna 
måste du kontrollera smågrisarnas hälsa 
och suggornas förmåga att ge di. Styr upp 
produktionen för att undvika brunst un-
der digivning. 

Ekologisk slaktgrisproduktion ställer ock-
så krav på skötarens djuröga för att kunna 
se avvikande djur och hälsostörningar. 
Du måste ha förmågan att se alla djur i 
större grupper och på större ytor för att 
hinna sätta in lämpliga åtgärder för att få 
en väl fungerande produktion.

Har du en konventionell grisproduktion 
med produktionsresultat under genom-
snittet och svag ekonomi bör du överväga 
en omställning extra noga då en ekolo-
gisk grisproduktion kräver extra insatser 
i form av skötsel och investeringar. Risken 
är att företaget inte utvecklas positivt om 
du inte gör stora förändringar i hur du 
sköter din grisproduktion.

Det är även viktigt att vara en duktig växt-
odlare och att få växtföljden att funge-
ra. Flera ekologiska grisproducenter ser 
större utmaningar i att få en fungerande 
växtodling jämfört med att genomföra 
förändringarna i grisproduktionen. 

Specialiserat eller integrerat
Dina byggnader, tidigare produktionser-
farenhet och tillgänglig foderareal avgör 
om specialiserad eller integrerad pro-
duktion passar dig bäst. Om du ska sälja 
dina grisar direkt till konsument eller i 
gårdsbutik är en integrerad besättning 

självklar. Väljer du att samarbete med 
ett slakteriföretag så avgörs frågan del-
vis av vilken produktionsinriktning som 
slakteriet efterfrågar. De har ofta bra 
överblick över den aktuella efterfrågan 
på smågrisar och slaktgrisar. En specia-
liserad smågrisproduktion förutsätter att 
du har avsättning för de smågrisar du pro-
ducerar. Ska du börja med specialiserad 
slaktgrisproduktion krävs att det finns 
ekologiska smågrisar att köpa in. 
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Omställning – steg för steg ORDLISTA

Omställning
Under omställningstiden producerar du en-
ligt reglerna för ekologisk produktion, men 
du får inte marknadsföra produkterna som 
ekologiska. Omställningen startar tidigast 
vid den tidpunkt då du anmälder dig till kon-
trollorganet. Då skriver du under ett åtag-
ande där du intygar att du följer reglerna för 
ekologisk produktion. Omställningen börjar 
ofta vid olika datum för växtodlingen och för 
djuren. Omställningen av växtodlingen kan 
göras skiftesvis. Djurens omställning börjar 
ofta efter att marken har varit i omställning 
under en viss tid, i många fall efter ett år.

Omställningsfoder
Omställningsfoder är det foder som skördas 
när minst 12 månader av omställningstiden 
har gått. Du kan utfodra dina ekologiska djur 
eller dina djur under omställning med 100 
procent omställningsfoder från den egna 
gården. Köper du in omställningsfoder från 
en annan gård får djuren fodras med det 
köpta fodret till högst 30 procent av djurens 
årsbehov.

Foder från första årets omställning 
Foder som är skördat under de första 12 må-
naderna av omställning till ekologisk odling 
får utgöra 20 procent av djurens årskonsum-
tion. Detta foder får bestå av proteinfoder 
eller fleråriga foderväxter, som vall och bete. 

Kontrollorganen använder ibland ordet ka-
rens istället för omställning. Innebörden är 
dock den samma.

Nödvändiga förändringar  
Ditt utgångsläge i din verksamhet påver-
kar vilken strategi du ska ha i omställ-
ningen till ekologisk produktion. I början 
är det många frågor som ska få svar. Det 
är klokt att ta hjälp av en rådgivare för att 
gå igenom omställningen och planering-
en för den ekologiska grisproduktionen 
och växtodlingen på gården.

För marken gäller två års omställningstid 
innan skörden kan bli godkänd som eko-
logisk. Omställningen av grisproduktio-
nen behöver inte ta fullt så lång tid. Det 
beror helt och hållet på vilka förutsätt-
ningar som finns på din gård.

En faktor som kan skynda på omställ-
ningen är till exempel om du har haft 
miljöersättning för ekologiska produk-
tionsformer tidigare. Det går i så fall att 
få omställningstiden för växtodlingen 
retroaktivt godkänd, alltså godkänd i ef-
terhand. Om så är fallet ansök då om re-
troaktiv omställningskontroll i samband 
med att du anmäler marken till kontrol-
lorganet. Fodret måste ha kontrollerats i 
fält innan skörd för att kunna räknas som 
omställningsfoder. Retroaktiv omställ-
ning kan även vara aktuell på areal som 
har varit i permanent träda under de se-
naste tre åren.

Andra faktorer som kan påverka tiden för 
din omställning är om det finns möjlighe-
ter för samarbete med certifierade gårdar 
eller andra gårdar under omställning. 
Tidpunkten för när det finns tillräckligt 
med omställningsfoder blir avgörande.

Grisarna är i omställning under sex må-
nader. Även under omställningen upp-
lever de flesta lantbrukare att det är vär-

defullt med bra rådgivarkontakt för att få 
hjälp med reglerna. Det är speciellt viktigt 
att aktuella tider för omställningens start 
dokumenteras och procentandel av om-
ställningsfoder räknas ut på rätt sätt.

Kontakta ett kontrollorgan
För att få sälja dina grisar som ekologiska 
måste du vara certifierad. Du ska välja ett 
kontrollorgan, anmäla dig och skriva ett 
avtal med kontrollorganet. Du kommer 
att behöva skicka in produktionsuppgif-
ter för din gård.

Tänk igenom vilken tid på året du väljer 
att certifiera marken. Tänk på att omställ-
ningstiden är 2 år före sådd av ett-åriga 
grödor och 2 år före skörd av vall. Dock 
kan grödor från din egen gård användas 
som foder, om det skördas 1 år efter om-
ställningen, så kallat omställningsfoder. 
Det är även möjligt att använda proteinfo-
der och vallfoder från odling under första 
omställningsåret till 20 procent av grisar-
nas foderstat.

Kontrollorganet behöver veta i god tid när 
omställningen av grisarna ska börja för 
att göra en genomgång av produktions-
anläggningen, gärna 6 månader innan 
det datum som du planerar börja omställ-
ningen. 

Miljöersättningar
När du bestämt dig för att ställa om är det 
möjligt att söka miljöersättning för ekolo-
giska produktionsformer. Väljer du att gå 
in i ett åttagande för miljöersättning för 
ekologiska produktionsformer är det vik-
tigt att du anmäler dig till kontrollorganet 
innan SAM-ansökan ska vara inne.
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1. Din växtodling är ekologisk – du vill starta ekologisk  
grisproduktion
Har du ekologisk växtodling och kan producera eget foder till dina grisar kan du 
börja ställa om grisproduktionen direkt. Efter sex månaders omställning kan du säl-
ja dina grisar som ekologiska. I denna modell är det möjligt att söka miljöersättning 
för ekologisk djurhållning samma år som omställningen startar. För att få full miljö-
ersättning ska djuren vara anmälda till kontrollorganet innan du gör din SAM-an-
sökan. 

2. Hela din gård är konventionell – du vill starta EU-ekologisk  
grisproduktion
Börja med att lägga om din växtodling före sådd. Du kan samtidigt söka miljöersätt-
ning för ekologisk odling. Se till att kontakta ett kontrollorgan i god tid och teckna 
ett avtal. På de skiften där ogrästrycket är lågt är det bra att satsa på odling av ärtor 
eller åkerbönor första året. Proteingrödor och vallfoder odlade under första omställ-
ningsåret kan ingå i foderstaten upp till 20 procent. 

Om du vill ställa om så snabbt som möjligt kan omställningen av djurhållningen 
starta efter skörd under hösten. Djuren kan då utfodras med de egenproducerade 
baljväxterna samt inköpt ekologiskt foder. Andra året kan du söka miljöersättning 
för ekologisk djurhållning. Allt foder utöver de egenodlade baljväxterna köps in till 
grisarna under det första året. Efter skörd andra året kan det egna omställningsfod-
ret användas till grisarna. Sex månader efter att du börjat ställa om grisarna kom-
mer de att vara ekologiska. Har du en specialiserad slaktgrisproduktion kommer 
de första ekologiska grisarna du sätter in och utfodrar med ekologiskt foder kunna 
slaktas som ekologiska.

3. Hela din gård är konventionell – du vill starta grisproduktion 
certifierad enligt KRAV
Självförsörjningsgraden på foder ska enligt KRAV-reglerna vara minst 50 procent. 
För att du ska klara av att producera eget foder måste du lägga om växtodlingen 
först. Efter andra årets skörd har du ekologiskt omställningsfoder som producerats 
på den egna marken och du klarar i de flesta fall att producera 50 procent av fodret. 
Grisproduktionen kan då ställas om. Sex månader efter att omställningen av djuren 
börjat är alla djur ekologiska och KRAV-certifierade. Tänk igenom betesdriften för 
grisarna till kommande växtsäsong.

Tre modeller för omställning
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Omgångsvis produktion
Planera produktionen så att alla djur i 
gruppen sätts in i avdelningen samti-
digt. När djuren är klara för slakt eller 
förmedling töms stallet. Därefter rengörs 
och tvättas avdelningen. All blandning 
av olika ålderskategorier av växande djur 
ökar besättningens foderförbrukning, 
hälso- och parasitproblem samt sänker 
tillväxten. I utedrift på åkermark gäller 
samma princip men tvättning ersätts med 
flytt av hela grisgruppen så hygienen på 
betesarealen är bra.

Grisens produktionscykler
En sugga grisar cirka 116 dagar efter be-
täckning eller seminering. Efter grisning i 
ekologisk produktion ska hon ge di i minst 
40 dagar. Om suggan inte brunstar under 
digivningen kommer hon att brunsta cirka 
5 dagar efter att smågrisarna blivit avvan-
da. Det betyder att tiden mellan suggans 
grisningar är 23 veckor vid 40 dagars av-
vänjningsålder. 

Bygg upp ditt gruppsystem utifrån sug-
gans cykler och det planerade djurantalet 
och anpassa byggnaderna och indelning-
en i avdelningar efter det. 

Alla suggrupper ska ha sin tid i de olika 
avdelningarna. Det är extra viktigt att 
suggorna kan hållas fem veckor i betäck-
ningsstallet efter smågrisarnas avvänj-
ning utan flyttningar och omgruppering-
ar. Alla grisar ska ha sin tid i grisnings-, 
digivnings- och tillväxtavdelningen utan 
omgrupperingar och sammanblandning 
av olika ålderskategorier. 

Sammanhållna djurgrupper, rengöring 
och tomtid i olika avdelningar är av avgö-
rande betydelse för djurhälsan. Ett välpla-

nerat djurflöde i produktionen minskar 
smittrycket och skapar förutsättningar 
för en bra produktion. Vid behandling 
med läkemedel är karenstiden dubbelt 
så lång för ekologiska djur jämfört med 
behandling av konventionella djur. Djur 
som slaktas före ett års ålder och som har 
behandlats mer än en gång kan inte räk-
nas som ekologiska. 

Grupphållning av suggorna leder till att 
arbetet i besättningen kan rationalise-
ras. Exempelvis kan foderstyrningen för 
djuren skötas enklare. Digivande suggor 
bör inte hållas i större grupper än 5–10 
stycken. Vid större grupper ökar risken för 
brunst före smågrisarnas avvänjning och 
det är svårare att hålla en bra kontroll på 
grisarnas välfärd och hälsa om grupperna 
blir för stora. 

Digivande suggor bör hållas borta från 
all galtkontakt och vid brunst- och be-
täckningsperiod i besättningen ska du 
vara noga med att inte bära samma klä-
der när du arbetar med digivande suggor 
och i betäckningsavdelningen. Anled-
ningen är att grisar har ett välutvecklat 
luktsinne och kan påverkas av dofter från 
betäckningsavdelningen som kan stimu-
lera brunstbeteendet under digivningen. 
Ojämn grisning inom gruppen ökar risken 
för att äldre och större smågrisar konkur-
rerar ut de yngre och mindre i gruppen 
i samband med digivning eller vid ut-
fodringsautomater. Det leder till sprid-
ning i grisarnas tillväxt som ökar under 
uppfödningstiden.



12

Avvänjningsålder 
Avvänjningen är en stor påfrestning för 
smågrisen. När suggan inte är kvar, för-
svinner inte bara möjligheten att dia utan 
även en värmekälla och en trygghetsfak-
tor. Smågrisar bör lära sig att äta foder 
under digivningsperioden för att utveckla 
ätbeteendet och förbereda matsmältning-
en till ett liv utan modersmjölk. Även om 
grisar i ekologisk produktion har en re-
lativ lång digivningsperiod, smågrisarna 
avvänjs först efter 40 dagar, är smågris-
fodrets proteinkvalitet en av de största 
utmaningarna i utfodring av ekologiska 
grisar. 

I KRAV-produktion kan du vänja av små-
grisarna vid 40 dagar om din produk-
tion bedrivs omgångsvis. Håller du dina 
små grisar utan åldersgruppering gäller 
avvänjning tidigast efter sju veckors di-
givning. En kontinuerlig produktion, 
utan möjlighet att tömma avdelningarna 
mellan grisningarna, ger ett högre smit-
tryck. Digivning under sju veckors är en 
utmaning i ekologisk smågrisproduktion. 
En kull med friska och starka smågrisar 
som diar i sju veckor kan medföra att hul-
let blir nersatt på suggan. Det är viktigt att 
se till att suggan får så mycket foder som 
möjligt och att det finns möjlighet för hen-
ne att komma ifrån smågrisarna under de 
sista veckorna om du tillämpar 7 veckors 
digivningsperiod.

Oregelbunden brunst  
och fertilitet
Oregelbunden brunst och brunst under 
diperioden är ett gissel i ekologisk små-
grisproduktion. Kommer inte alla suggor 
i brunst som planerat blir grisningen 
spridd i gruppen och resultaten försäm-
ras. Suggor som kommer i brunst under 
diperioden brukar avvänja lättare och fär-
re grisar eftersom deras mjölkproduktion 
minskar under brunsten.

Brunst under digivningsperioden före-
kommer oftare på vårvintern. Större sugg-
grupper med stor variation i ålder kan öka 
problemen med oregelbundna brunster. 
Äldre suggor är mer benägna att lägga sig 
på magen eller gömma sig ute på plattan 
och avvänja grisarna i förtid. Om de slu-
tar att producera mjölk kommer de ofta i 
brunst. 

Det finns även teorier om att vallfo-
der med mycket rödklöver kan påverka 
suggornas fertilitet så de börjar brunsta 
vid fel tillfälle. Börjar en sugga brunsta 
i gruppen drar hon ofta med de andra. I 
kaoset med brunstiga suggor kan en del 
smågrisar komma i kläm och skadas.  

Möjliga åtgärder för att hålla nere bruns-
terna under digivningsperioden: 

• ljusprogram i digivningsavdelningen 

• inte för stora suggrupper 

• lagom hull på suggorna

• friska alerta smågrisar som ställer krav 
på di

• undvik doft, ljud och synintryck från 
galtar och betäckningsavdelning

Vid brunst måste du hålla koll på att sto-
ra och dominanta suggor inte rider så 
mycket på de svagare suggorna så att de 
skadas. Ibland kan det vara nödvändigt 
att dela gruppen under en kortare peri-
od för att minska påfrestningarna på de 
svagare individerna. Suggorna bör inte 
omgrupperas, störas eller flyttas de första 
fem veckorna efter betäckning eller semi-
nering. Stress och omgrupperingar i tidig 
dräktighet ökar antalet omlöp och kan ge 
sämre kullresultat.

Rekrytering och avel  
i smågrisproduktionen
Grisproduktion bedrivs idag med ett av-
elsprogram med korsningsavel för att få 
bättre hälsa och tillväxt. För att rekrytera 
nya moderdjur och hänga med i avels-
framsteget behövs en konsekvent avels-
strategi med effektivt urval. Ekologisk 
produktion ställer andra krav på djuren 
än konventionell grisuppfödning. Du byg-
ger upp din avel genom att välja de suggor 
som passar och presterar bäst i den pro-
duktionsmiljö som finns på gården. De 
suggor som du valt ut efter bra produktion 
gallrar du sedan efter funktionell exteriör 
såsom ben, klövar, rygg och lynne. 

De djur som har bäst avelsvärde och 
klarat övriga urval kan du använda 
som gyltmödrar. För en väl fungerande 
sugghållning rekommenderas en egen re-
krytering med alternerande återkorsning. 
I Sverige är de flesta modersuggor 
korsningar av lantras och yorkshire. 
Alternerande återkorsning innebär att 
bra avelssuggor växelvis semineras eller 
betäcks med lantras eller yorkshire. 
Denna strategi ger bra avelsframsteg 
samtidig som smittoriskerna kan 
minimeras genom att enbart inköpa galt 
från en annan besättning. Lästips för 
mer information om avelsprogram och 
urvalskriterier hittar du på sista sidan i 
denna broschyr. 

Du får i undantagsfall ta in ett begränsat 
antal konventionellt uppfödda djur 
för avelsändamål. Du ska alltid i första 
hand undersöka om det finns lämpliga 
ekologiskt uppfödda djur och i så fall 
välja dessa.
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Utfodring och foderproduktion
Ekologiskt och egenproducerat 
foder
Du ska ge dina grisar ett ekologiskt foder. 
Om du inte kan få fram ett helt ekologiskt 
producerat foder får du ge dina ekologis-
ka grisar ett foder som innehåller högst 5 
procent konventionellt producerat prote-
infoder, räknat på årligt foderintag. Det 
konventionella fodret kan fördelas olika 
under året, så länge du inte överskrider 
5 procent konventionellt producerat pro-
teinfoder under en tolvmånadersperiod. 
Alla foderandelar ska beräknas i kilo torr-
substans. Från och med 2015 ska allt foder 
till grisar vara helt ekologiskt producerat.

Minst 20 procent av fodret som du ger till 
dina grisar under året ska komma från din 
ekologiska gård. Om du inte har möjlighet 
att producera 20 procent av fodret själv får 
du använda foder som har odlats i sam-
arbete med andra gårdar med ekologisk 
produktion i samma region. I KRAV-god-
känd produktion krävs minst 50 procent 
självförsörjning.

Du kan också samarbeta med foderopera-
törer i samma region. Som odling i samar-
bete räknas till exempel om du köper cer-
tifierat foder från närliggande gårdar som 
du har spridningsavtal för gödsel med, 
eller om du odlar spannmål och säljer till 
en foderfabrik och sedan köper färdigfo-
der från den fabriken.

Foderråvaror och  
fodertillsatser
Utmaningen i utfodring av ekologiska gri-
sar är att uppfylla normen för aminosyra-
sammansättningen. Lysinförsörjningen 
har stor betydelse för optimering, bland-
ning och tilldelning av fodret. I en ekolo-

gisk foderstat kan det vara svårt att tillgo-
dose alla komponenter grisen behöver i 
tidig ålder. Därför kompenserar man ofta 
detta med en viss överutfodring senare i 
uppfödningen. Då kan grisarna växa i 
kapp det som de missat i tidig ålder. Detta 
brukar kallas kompensatorisk tillväxt. 

Tabell 1 visar några riktlinjer för inbland-
ning av vanliga foderråvaror för de olika 
djurkategorierna på grisgården. Det är 
möjligt att utfodra med enbart svensk-
producerade fodermedel och ändå få en 
bra produktion. Nyare forskning visar att 
aminosyrahalten kan sänkas under gäl-
lande norm för slaktgrisar om grisarna 
har möjlighet att äta en större mängd fo-
der. Detta är ofta fallet under ekologiska 
produktionsförhållanden med utedrift 
och oisolerade byggnader.

Tabell 1.  Riktlinjer för olika fodermedels maximala inblandning som andel av  
energibehovet (%). L. Göransson fakta foder www.svenskapig.se

Fodermedel Smågris Slaktgris över 
30 kg

Digivande 
sugga

Sinsugga

Havre 20 20 90 30

Korn 70 90 90 90

Vete 70 70 80 80

Rågvete 30 70 80 80

Råg 40 30 30

Ärter 20 20 10 10

Åkerböna 10* 20 10* 10*

Rapsfrö 5–10 12 20 20

Rapskaka 5–10 12 20 20

Ensilage 5–10 10 30–50

*Åkerböna undersöks. Utifrån tidigare försök har rekommendationen varit att åkerböna inte ska blandas in i 
foder till suggor. Dagens sortmaterial med vitblommiga åkerbönor bör kunna jämföras med ärter och blandas 
in i samma omfattning.
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Närmast stallet blir ytan använd 
varje år och det är svårt att hålla den 
bevuxen. Här finns möjlighet till fållor 
med bete var tredje år. 

Utöver råvarorna från växtodlingen har 
du också möjlighet att använda en del 
fodertillsatser som inte har jordbruksur-
sprung. De behöver inte vara ekologiskt 
producerade, men ska vara tillåtna i eko-
logisk produktion. Det kan vara till ex-
empel foderkalk, fiskmjöl och syntetiska 
vitaminer som är identiska med naturliga 
vitaminer. 

Det är en utmaning att optimera foder-
blandningen till smågrisar med ett helt 
ekologiskt foder. Lösningen är ofta in-
blandning av fiskmjöl. Det är enklare att 
optimera fodret till slaktgrisar och suggor. 
Deras krav på essentiella aminosyror är 
lättare att tillgodose.

Grovfoder och bete
Grisarna ska ha daglig tillgång till grovfo-
der. Som grovfoder räknas vallfoder, bete, 
halm, grönfoder, löv, bark och rotfrukter. 
Det är vanligt att foderhäckar används 

till grisarnas grovfodertilldelning. Då tar 
grisarna det grovfoder de själva önskar. 
Grovfoder skapar sysselsättning för gri-
sarna. Forskning visar att det minskar 
aggressivt och skadligt beteende mellan 
grisarna. Grovfodret är även gynnsamt för 
grisarnas tarmflora.

I KRAV-certifierad grisproduktion måste 
dina grisar ha tillgång till bete minst 4 
månader på sommarhalvåret. Betesdrif-
ten ökar grisarnas aktivitetsnivå och sti-
mulerar fodersöket samt utforskandet av 
omgivningen. Grisarna blir mer villiga att 
utföra ett arbete för att hitta föda, vilket är 
en möjlighet för att minska foderkostna-
derna. Det är oftast lättare att lösa betes-
gången rationellt om betet finns i anslut-
ning till grisstallarna. Då blir hantering 
av foder, vatten- och gödsel oftast enklare 
och det är smidigare att hålla kontroll på 
grisarnas hälsa och att kunna leverera 
djuren vid rätt vikt.

Tillgång till foder
Fodret kan tilldelas på två olika sätt:

• utfodring i automater med fri tillgång

• utfodring i tråg med utfodring av alla 
grisar samtidigt

Tillräckligt med ätplatser
Det är viktigt att antalet ätplatser är till-
räckligt många. Se till att alla grisar hin-
ner äta sitt dagliga behov vid automat-
utfodring. Om du är certifierad enligt 
KRAV ska du ha minst en ätplats per tre 
grisar vid automatutfodring. Skulle an-
talet ätplatser runt automaterna vara be-
gränsande riskerar du att grisarnas till-
växt blir ojämn och att de blir aggressiva 
och börjar bita varandra i öronen, flanken 
eller svansen.

Samma problem uppstår om antalet plat-
ser vid restriktiv utfodring inte räcker. Har 
inte alla grisar möjlighet att äta samtidigt 
är det risk att några stora dominanta gri-
sar äter för mycket och de mindre får lite 
eller inget foder.
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Foderautomat med lock och luckor som ska förhindra regnvatten och fåglar från att försämra foderhygienen. 

Restriktiv utfodring efter 60 kg
När slaktgrisen kommer upp över 60 kg 
är det risk att fettansättningen blir för 
hög om den får fri tillgång på foder. Då 
kan det vara frestande att minska ut-
fodringen i foderautomaten och bara låta 
automaterna fyllas med en begränsad fo-
dermängd. Detta är inte tillåtet. Generellt 
rekommenderas en restriktiv utfodring 
till ekologiska slaktgrisar som väger mer 
än 60 kg men då måsta alla grisar ges möj-
lighet att äta samtidigt. 

Vatten 
Alla grisar ska ha tillgång till rent dricks-
vatten. Vatten till svalkande gyttjebad bör 
finnas under sommarhalvåret. Försök att 
lösa vattentillförseln till alla djur på ett 
hygieniskt och bra sätt. I kalla storbox-
system med eluppvärmda vattenkoppar 
placerade i anslutning till ströbädden är 

det ett vanligt problem att grisarna spil-
ler mycket vatten i ströbädden som då blir 
blöt.

Växtföljd för foder
Satsa på att odla så mycket foder du kan 
till de egna djuren. De grödor som inte får 
plats i foderstaten men som behövs till 
växtföljden kan du sälja. Din gårds geo-
grafiska placering, jordarter, dränering 
och arrondering avgör lämpligheten för 
olika grödor. 

Planera din växtföljd utifrån hur många 
djur av respektive djurkategorier som du 
ska hålla och föda upp. De flesta ekolo-
giska grisgårdar köper in någon form av 
proteinfoder och oftast prioriteras pro-
duktionen av spannmål i den egna foder-
produktionen på gården. Många gånger 
räcker inte arealen för att producera foder 

till alla djur. Då är det bra om du bestäm-
mer dig för att köpa fodret till en eller flera 
djurkategorier till exempel smågrisarna 
upp till 30 kg eller digivande suggor. 

En tänkbar växtföljd för en grisgård med 
ekologisk produktion:

1. havre med insådd, 

2. vall gröngödsling/skörd, 

3. raps, 

4. höstvete, 

5. åkerböna 

6. korn. 

I norra och mellersta Sverige blir växtperi-
oden för kort för att kunna odla åkerböna. 
Ärtor fungerar över större områden men 
rekommenderas inte på tyngre jordar.
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Byggnader och system
Byggnader
Utgå från dina befintliga byggnader och 
system och bedöm hur de bäst kan anpas-
sas till ekologisk grisproduktion. Grisarna 
ska ha tillgång till uteplatta eller möjlig-
het för annan utevistelse på till exempel 
åkermark. På en uteplatta ska grisarna ha 
tillgång till material att böka i. Halm, torv, 
bark, flis, sand och jord är bra material att 
böka. Det finns en del lösningar med grov-
foder på plattan som bökbart material 
men det kan vara svårt att lösa hygieniskt. 

Gödseln från plattan hanteras oftast som 
flytgödsel. Långstråigt ensilage kan stö-
ra flytgödselhanteringen då det fastnar i 

olika pumpanordningar. Detta kan lösas 
med skärande gödselpumpar.

Vid extrema väderförhållande kan du hål-
la grisarna inne. Även suggorna kan hål-
las inne i grisningsavdelningen från någ-
ra dagar före grisning och fram till cirka 
14 dagar efter grisning. 

Mobila system
Flera besättningar har sin produktion 
uppbyggd kring hyddor som flyttas runt i 
växtföljden under betessäsongen. Under 
vintersäsongen är det vanligt att byggna-
der används. Fasta anläggningar för foder 
och vatten sparar mycket arbetstid. 

Idag föds få grisar upp i hyddsystem året 
runt. Att hålla grisar i lite större skala i 
hyddsystem är ett tungt och arbetsmiljö-
mässigt krävande system. Den nya tek-
niken med mobila system som flyttas på 
fältet med automatisk utfodring och vat-
tentankar minskar de tunga momenten 
och är ett klart intressant alternativ. Läs 
mer om hur det kan fungera i praktiken 
på s. 26–27.

Växtnäring vid bete och bök
För att få en bra spridning av gödsel på 
bete och när grisarna bökar kan du väl-
ja olika lösningar. Vid betessystem som 
ligger i anslutning till byggnader är det 

Uteplatta i sluttande plan för rekryteringsdjur. Här hålls djuren året runt. Vintertid ställs 
en hydda in som extra skydd.

Mobil grishydda är ett intressant koncept för rationell    utedrift. 
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vanligt med stripbete till grisarna. Genom 
att släppa ut grisarna till en obetad remsa 
flera gånger i veckan lockas grisarna ut 
och vistas stor del av utetiden på den nya 
ytan. Grisar som får färskt fräscht gräs be-
tar mer än de bökar. Vid stripbetning är 
det vanligt att delar av arealen används 
till en förstaskörd av ensilage på försom-
maren. Grisarna får då beta en färskare 
vall senare på sommaren när de släpps ut 
på återväxten. 

I hyddsystem är det bra att flytta ut-
fodringsplatsen och hyddorna för att spri-
da gödseln över större arealer. 

Arbetsmiljö
Det är mer arbetskrävande att producera 
ekologiska grisar än konventionella. Alla 
ekologiska grisar ska ha grovfoder och 
bökbart material på uteplattan vilket är 
ett extra moment jämfört med konven-
tionell produktion. Det går också åt mer 
tid för att skrapa större ytor både ute och 
inne. Kan momentet med att skrapa be-
tongytorna mekaniseras så är mycket tid 
vunnen. 

Om grisarna går på bete under sommar-
halvåret behövs det tid till att sköta stäng-
sel i fållorna. 

I ett dokumentationsprojekt av ekologisk 
grisproduktion utfört av Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik (JTI) under 
mitten av 2000-talet drog man slutsatsen 
att gårdar med låg mekaniseringsgrad av 
utfodringen och utedrift ökade riskerna 
för belastningsskador för skötaren. Å an-
dra sidan hade alla gårdar höga betyg för 
den psykiska och sociala arbetsmiljön. 
Orsaken var en allsidig arbetsdag och stor 
frihet till att bestämma över och utveckla 
arbetsuppgifterna.

Här har flis använts för att minska belastningen närmast uteplattan och stallet. Genom 
att byta materialet kan en del växtnäring tas omhand och spridas på större ytor. 

Mobil grishydda är ett intressant koncept för rationell    utedrift. 
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Hälsa
Djurflöde
Principen ”allt in allt ut” är grunden för 
en god hälsa som ger möjlighet till en bra 
produktion. Det innebär att det är möjligt 
med en effektiv rengöring mellan produk-
tionsomgångerna och det ger jämna grup-
per i avdelningen. 

Genom ett genomtänkt djurflöde kan 
tarm- och diarrésjukdomar undvikas. Alla 
djur som köps in till besättningen bör hål-
las i karantän minst tre veckor. Om du är 
KRAV-certifierad, specialiserad slaktgris-
producent ska du ha ett mellangårdsav-
tal. Det innebär att du måste ha avtal med 
en till tre smågrisproducenter som du får 
alla dina smågrisar ifrån. Får du smågri-
sar från olika producenter bör du hålla 
dessa i olika avdelningar för bästa möjliga 
resultat och hälsa.  

Vaccinationer och järntillskott
Rekommendationen är att suggor och 
smågrisar i ekologisk produktion vaccine-
ras i samma utsträckning som i konventio-
nell produktion. Spädgrisar föds med en  
liten järnreserv. Eftersom de växer så fort i 
början av sitt liv riskerar de att få järnbrist 
om de inte får tillskott av järn inom tre till 
fyra dygn efter födseln. Oftast ges järntill-
skottet i blandning med torv som smågri-
sarna gärna bökar och tuggar i. 

Lungsjukdomar
Vid slakt registreras statistik för lung-
sjukdomar. Skillnaden mellan ekologis-
ka och konventionella grisar blir mindre 
och mindre. För att förebygga sjukdomar i 
ekologisk grisproduktion ska olika ålders-
grupper hållas åtskilda och luftmiljön 
inne måste vara bra. I KRAV-certifierad 
produktion ute i fält är smittrisken min-

dre för lungproblem eftersom luften inte 
blir instängd och fuktig samt infekterad 
med cirkulerande smittämnen. 

Ben och hälta
Ekologiska grisar haltar inte mer än kon-
ventionella, men tyvärr ligger frekvensen 
anmärkningar vid slakt högt på ledska-
dor och ledinflammationer. Det är inte 
klarlagt vad som orsakar en del ledskador 
hos växande grisar. Troligen har den öka-
de frekvensen ledproblemen ett samband 
med att ekologiska grisar rör sig mycket 
mer än de konventionella grisarna. 

Intressant forskning pågår på området, 
preliminära resultat visar att valet av av-
elsdjur med bra benegenskaper är extra 
viktigt i ekologisk produktion.

Parasiter
Ekologiska grisar får inte avmaskas eller 
avskabbas rutinmässigt. Vid konstaterat 

behov får grisarna avmaskas. Att sätta in 
en engångsavmaskning ska alltid göras i 
samråd med veterinär. Det är alltid en stor 
risk att grisarna återinfekteras. Även ute i 
marken kan parasitägg ligga kvar relativt 
länge. Bete till grisarna bör ingå i växtfölj-
den så att andra grödor odlas på arealen. 
För att minska smittrycket bör det gå 3 år 
innan grisarnas kommer tillbaka till sam-
ma areal. 

Stora grupper
Grisar fungerar bäst i mindre grupper 
där de kan känna igen varandra och vet 
vem som bestämmer. Att hålla grisar i sto-
ra grupper ökar risken för sjukdom och 
stress. Det är svårt att effektivt övervaka 
alla grisar och se att alla mår bra om det 
är för många djur i boxen. Inom dansk 
grisproduktion rekommenderas högst 30 
växande djur i varje grupp. 

Här har uteplattan en lång gång runt stallet för att grisarna ska komma ut på betet under 
sommaren. 
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Idag har de ekologiska grisproducenter-
na ett hemligt ekotillägg i kontrakt med 
slakteriet. Enligt uppgift ska KRAV- och 
ekotillägget följa prissättningen på dansk 
ekologisk gris. 

Ett högt pris behövs. Ekologisk grispro-
duktion har en lägre produktionsnivå 
genom högre åldrar vid avvänjning och 
slakt samt högre foderförbrukning än i 
konventionell produktion. Fodret är dyra-
re och arbetstiden är högre. 

I konventionell produktion är tidsåtgång-
en cirka 15 timmar per årssugga och 0,25 
timmar per producerad slaktgris. Svenska 
Pig gjorde en ekonomisk analys av 12 eko-
logiska grisbesättningar under 2007, som 
visade att arbetstiden var 30 timmar per 
årssugga och 0,84 timmar per producerad 
slaktgris i KRAV-produktion. Analysen 
visade att ekologisk slaktgrisproduktion 
var ekonomisk konkurrenskraftig jäm-
fört med konventionell produktion med 
de prisförhållanden som var under 2007. 

Däremot var den höga arbetstiden i den 
ekologiska smågrisproduktionen den vik-
tigaste orsaken till ett sämre ekonomisk 
resultat än i konventionell produktion. 

Utveckling av system som minskar ar-
betsförbrukningen inom ekologisk gris-
produktion är ett prioriterat område för 
att produktionen ska överleva och öka i 
omfattning.

Ekonomi
När det är nyss utgödslat kan det vara svårt att ta sig upp om magen tar i. 
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Sex gårdar med 

ekologisk  
grisproduktion



Här följer sex gårdsexempel som berättar hur ekologisk 
grisproduktion kan se ut i Sverige idag. Gårdarna finns 
på olika håll i Sverige och är valda för att ge inblick i 
olika produktionsmodeller.
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Gun och Martin Ragnarsson köpte gården 
1990. Gun ville bygga för suggor men inte 
på vanligt sätt. De byggde ett system som 
kallades för Torstenssonsmodellen efter 
den första grisuppfödaren med denna lös-
ning. Innan omställningen till ekologisk 
produktion hade gården en konventionell 
smågrisproduktion i samma storlek som 
den nuvarande. Hela gården, med både 
djur och växtodling, lades om 2008.

Smågrisproduktionen
Omställningen till ekologisk grisproduk-
tion gick enkelt. Stallarna är placerade så 
att uteplattor enkelt kunde byggas till alla 
avdelningar. Inhysningsmodellen är fri-
gående med fyra grupper med 40 suggor 
i varje. Suggorna grisar på ströbädden i 
löstagbara grisningsboxar. Suggorna går 
8 och 8 tillsammans hela tiden.

Under själva grisningen lägger Gun och 
Martin mycket tid i stallet. Suggorna får 
en siffra på ryggen som säger vilken box 

de har sina smågrisar i. Efter grisning körs 
alla suggor upp för att se till att de göds-
lar normalt samt att de dricker ordentligt. 
Om suggan tillbringar för mycket tid ut-
anför sin grisningsbox stängs hon in hos 
sina grisar. Suggor kan stängas in i sina 
boxar under de första 14 dagarna för att 
få en bra digivning och skapa starka band 
mellan suggan och hennes spädgrisar. 

Efter 10 till 12 dagar börjar grisarna klätt-
ra ur sina boxar. Då måste dessa monteras 
ner så alla grisar kommer ut. Suggan mär-
ker inte alltid om halva kullen skulle vara 
kvar i boxen och då finns de kanske inte 
med under en digivning. Vissa smågrisar 
är stora och försigkomna. De som börjar 
klättra ur boxen för tidigt kan stängas in 
för att hålla ihop suggans kull. Vatten er-
bjuds smågrisarna i vattenkoppar för att 
de enkelt ska kunna dricka tillräckligt sto-
ra mängder.

Suggorna har möjlighet att gå ut på plat-
ta även under grisningsperioden. Är det 

kallt vaktar suggorna så smågrisarna inte 
är ute på plattan för länge. De kan till och 
med vakta utgången till plattan så det inte 
smiter ut några smågrisar. Vid avvänjning 
flyttas suggorna till en betäckningsavdel-
ning. 

Betäckningsavdelningen har inte tillgång 
till uteplatta. När suggorna är konstaterat 
dräktiga flyttas de ihop med de betäckta 
och dräktiga gyltorna så de känner varan-
dra innan de sätts in i grisningen. Småg-
risarna går kvar i boxen tills de är 10 till 11 
veckor gamla. 

Förmedling eller egen slaktgris-
produktion
Huvuddelen av grisarna skickas till en 
ekologisk slaktgrisuppfödare. Överskottet 
av grisar sätts in i ett stall som Gun och 
Martin arrenderar. Detta stall användes 
tidigare till dräktiga gyltor. Stallet är in-
rett med ströbäddar och ätbås som går att 
stänga. Det fungerar jättebra till slaktgri-
sar och en person kan själv plocka ut de 
grisar som ska slaktas utan problem via 
den öppningsbara fronten i ätbåsen. Det 
är bara att locka upp grisarna i ätbåsen, 
stänga in och plocka upp slaktmogna gri-
sar. 

I en annan del av stallet har den traditio-
nella långtrågsavdelningen anpassats för 
ekologisk produktion. En öppning har ta-Här ligger 12 jämna och pigga grisar och diar i en väl ströad box. 

Gun & Martin Ragnarsson
FAKTA
Var: Kärragärde, Halland
Åkerareal: 120 ha
Suggor: 160
Delvis integrerad EU-ekologisk  
produktion
Anställda: Sonen 

GÅRD MED EKOLOGISK GRISPRODUK TION
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gits upp i väggen så grisarna kan komma 
ut via gödselgången. Grisarna får tillgång 
till så många boxar som behövs för att få 
plats att äta. De kan gå i hela gödselgång-
en med olika boxar att ligga i. 

Grisarna får hösilage att äta och torvströ 
att böka i på plattan. Uteplattan är di-
mensionerad för maximal beläggning i 
alla boxarna men Gun och Martin har inte 
provat att utnyttja avdelningen med så 
hög beläggning. De uppskattar att unge-
fär 80 grisar går hålla där utan problem. 
Avdelningen är byggd för 200 grisar i kon-
ventionell produktion. 

Många avvanda grisar
Gun och Martin är bäst på suggornas fer-
tilitet och smågrisresultat. Omlöp är säll-
synta och suggorna får många levande 
grisar. Avvänjningsresultaten är impone-
rande, lite drygt 10 grisar per kull. 

Gun lägger mycket tid och engagemang 
i arbetet med suggorna. Hon har myck-
et strikta rutiner som är ett resultat av 
många års erfarenheter. För att hålla 
brunster borta från digivningen får man 
inte besöka de brunstiga suggorna i be-
täckningsavdelningen och gå direkt till 
digivningsavdelningen. Dofter från galten 
eller en brunstig sugga kan göra att de di-
givande suggorna börjar att brunsta vilket 
hänger samman med grisens välutveckla-
de luktsinne.

Rekrytering
Rekryteringen till besättningen sker ge-
nom egen uppfödning eller inköp av 
dräktiga gyltor. Det är högt prioriterat att 
hålla grupperna intakta med en samlad 
grisningstidpunkt. Därför kan det ibland 
vara enklare att köpa in dräktiga gyltor. 
Gyltor köps i mån av tillgång från en eko-
logisk besättning utanför Borås eller från 
konventionella avelsbesättningar. 

Här får slaktgrisarna torv att böka i på plattan. 

Hygien och vaccination
Mellan omgångarna tvättas avdelningar-
na och hålls tomma så att de kan torka 
upp. På gården är man noga med att dju-
ren vaccineras mot PMWS. De vaccinerar 
alla suggor samtidigt mot parvovirus och 
rödsjuka en gång per år. Däremot vacci-
nerar de inte mot spädgrisdiarré. Enstaka 
gyltkullar behöver behandlas mot späd-
grisdiarré.

Växtodlingen
Gården har 120 ha åkermark. Den eko-
logiska växtföljden är fortfarande un-
der uppbyggnad och vallandelen ökas 
successivt.  Odlingen ska producera 
tillräckligt med foder till grisarna. För 
att kunna kontrollera ogräsen är det 
viktigt med en genomtänkt växtföljds-

strategi över tid. Gun och Martin odlar 
höstvete, havre, åkerböna, korn och två-
årig vall. Långstråiga sorter prioriteras i 
spannmåls odlingen. Grödor med längre 
strå ger bättre ogräskonkurrens och fris-
kare gröda samtidigt som den ger mer 
halm. Vid normalår är de självförsörjande 
på halm men har möjlighet att byta till sig 
konventionell halm av sina grannar. Det 
vallfoder som inte går åt till grisarna säljs 
eller byts bort mot gödsel eller halm när 
den egna halmskörden inte räcker till.

De har ett samarbete med en mjölkko-
gård. Vallfoder i form av bete och ensi-
lage byts med gödsel från kogården. Den 
kalium- och fosforrika ströbäddsgödseln 
byts ut mot flytgödsel från mjölkkor som 
kan spridas på ett effektivt sätt i växande 
gröda. 
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Mats Schörling
Så startade det
Bröderna Tomas och Mats Schörling drev 
tidigare gården med intensiv växtodling 
och uppfödning av konventionell slakt-
gris och ungnöt. För att förbättra lön-
samheten i växtodlingen lades den om 
till ekologisk odling. Halva arealen lades 
om 1998 och resten året efter. Gödseln 
från de konventionella djuren användes 
då till växtodlingen. Senare infördes be-
gränsningar för hur konventionell slakt-
grisgödsel kunde användas i ekologisk 
odling, vilket var en av orsakerna till att 
den produktionen avslutades.

År 2000 skaffade bröderna Schörling 22 
suggor och födde upp grisarna ekologiskt 
i ett integrerat system parallellt med deras 
konventionella slaktgrisproduktion. Pro-
duktionen byggdes upp i ett arbetskrävan-
de system med hyddor. Besättningen väx-
te från 20 suggor till 42, 64 och som mest 

80 suggor. Allteftersom besättningen väx-
te byggdes mer arbetseffektiva lösningar. 

2006 slutade bröderna helt med den kon-
ventionella uppfödningen och besätt-
ningen byggdes ut till 160 integrerade 
ekologiska suggor. Nu är Mats ensam om 
driften av gården. Hösten 2012 ska han 
börja sälja smågrisar igen. Nu hålls delar 
av slaktgrisarna i hyddor men när hälften 
av smågrisarna säljs vidare kan slaktgris-
produktionen rymmas i fasta byggnader 
på gården.

Byggnader
Brene gård har en blandning av ombygg-
da äldre stallar och nybyggda stallar. Sin-
suggstall med betäckningsavdelning och 
slaktgrisstall med 400 platser byggdes 
nytt 2006/07. Det konventionella slakt-
grisstallet byggdes om till grisning och 
digivning i storgrupp. 

När bröderna skulle välja system efter-
strävade de ett system där halmen kun-
de utnyttjas effektivt. Genom att bygga 
slaktgrisstall med en liten ströbädd och 
stor spaltyta har halmförbrukning hållits 
låg. En stor andel av gödseln från grisarna 
hanteras som flytgödsel i växtodlingen. 

Halva slaktgrisstallet har en vägg med 
öppningar mellan ströytan och spaltarea-
len. Mats kommer att bygga upp en vägg 
mellan spaltarealen och liggytan i hela 
stallet. Väggen skapar ett trevligare kli-
mat för grisarna i bädden vintertid. Ett tak 
över liggytan planeras för att öka trivseln.

Smågrisproduktionen
Produktionen är baserad på att 20 suggor 
grisar var tredje vecka. Spädgrisarna flyt-
tas med suggan till gruppsystem för digiv-
ning vid 2 veckors ålder. Gården produ-
cerar 19 till 20 slaktade grisar per sugga 
och år. Fruktsamheten fungerar ganska 
bra tack vare de fasta flyttningsrutinerna. 
Mats vaccinerar mot PMWS, rödsjuka och 
parvo virus. 

Rekrytering
Gården har egen rekrytering av moderdjur 
men kompletterar med inköp om det inte 
räcker till med de egna. Mats har nu ökat Liggytan kompletteras med tak för att skapa ett varmare klimat för grisarna vintertid. 

FAKTA
Var: Brene Gård, Sörmland
Åkerareal: 305 ha
Suggor: 160
Till hälften integrerad produktion,  
KRAV certifierad
Anställda: 4,5 för djurskötsel och  
växt odling

GÅRD MED EKOLOGISK GRISPRODUK TION
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rekryteringen för att få en bättre tillgång 
på djur och för att kunna gallra för för-
bättrad produktion. Gyltor till egen rekry-
tering föds upp tillsammans med slakt-
grisarna. När slaktgrisarna gått till slakt 
släpps gyltorna i en egen avdelning där 
de sedan betäcks. De flyttas sedan till en 
grupp som har samma grisningstidpunkt.

Växtodlingen
All åkermark används för att producera 
foder till grisarna. Växtföljden är fri, men 

Stora slaktgrisar som snart är klara för leverans. 

vädret kan ha stor betydelse för grödva-
let. En regnig höst kan ge problem med 
höstsådden. Målet är att höstså cirka 90 
ha spannmål per år. På cirka 40 ha odlas 
baljväxter. Vallandelen hålls så låg som 
möjligt. En hel del vall används som gris-
bete. Resterande vallareal skördas som 
ensilage till grisarna, alternativt säljs den 
på rot eller putsas ner. Åkrarna är steniga 
så hackning fungerar inte så bra. Ogräset 
regleras genom ogräsharvning och genom 
konkurrens från en stark och tät gröda. 

Utfodring
Grisarna utfodras med korn, havre, höst-
vete, ärtor, åkerböna och koncentrat. Ut-
fodringen sker både som blötfoder och 
torrt i foderautomater. Suggor under di-
givning utfodras med försiktighet efter-
som erfarenheten har visat att suggor som 
äter mycket under digivning har högre 
frekvens brunster under digivningen.
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Bakgrund
Magnus är en man med många strängar 
på sin lyra, senaste som ”bonden som 
bloggar”. Men allt som Magnus gör ge-
nomsyras av hans intresse för ekologi. 
Han eftersträvar en harmoni mellan djur 
och växtodling, en balans på gården. På 
hans gård finns det både grisar, nötkrea-
tur, höns och bin.

Magnus startade som lantbrukare redan 
på 1980-talet och har tidigare haft en stör-
re smågrisproduktion med 120 suggor, 
men övergick så småningom till integre-
rad produktion. Intresset hade vaknat för 
ett mobilt hyddsystem. Antalet suggor har 
sedan successivt minskat och är nu cirka 
12 suggor.

För sex år sedan var Magnus med och 
startade ett projekt tillsammans med JTI 
och Niels Andresen, Hushållningssällska-
pet Kristianstad där man utvecklade ett 
mobilt hyddsystem. Systemet kallas MOP, 
en förkortning från det engelska uttrycket 
”Mobile Organic Piggery”. Verksamheten 
har vuxit. Idag ägnar Magnus en stor del 
av tiden åt att utveckla det mobila hydd-
systemet. Tanken är att bygga och sälja 

MOP rullande grisstall till både ekologis-
ka och konventionella producenter. För-
sta hyddan är redan såld!

Växtodling
Gårdens åkerareal är 70 ha lättare morän-
jord. Växtodlingen har redan från om-
läggningen 1995 varit ansluten till KRAV. 
I växtföljden finns det tre år med vall, 
höstraps, höstsäd, potatis, åkerböna, 
lupin och vårsäd. Bovete är en intressant 
gröda som troligen kommer att odlas i 
framtiden. Magnus funderar även på att 
öka samodlingen på skiftena till exempel 
genom att så en ny gröda i en redan eta-
blerad gröda. Härmed kan energi sparas 
till jordbearbetning. Målsättningen är att 
producera så mycket som möjligt av fod-
ret på den egna gården. Grisarna flyttas 
runt i växtföljden och får gå på tredjeårs-
vallen och beta och böka upp den innan 
den plöjs.

Djurhållningen
Idag sker grisning inne i grisningsavdel-
ningen. Efter 8 till 10 dagar flyttas suggor 
och smågrisar ut till en isolerad hydda. 
Tre suggor med smågrisar delar på en 
hydda. Avvänjning sker först efter 8 till 
10 veckors ålder då smågrisarna får gå 
kvar i hyddan medan suggorna flyttas till 
betäckningsavdelningen. Suggorna hålls 
inne på stall under 4 veckor efter semine-
ring, men med tillgång till bete. 

Smågrisarna går kvar i sin hydda ända 
fram till slakt. Under sommartid flyttas 
hyddan dagligen runt på vallen. Under 
vintern är hyddan placerad på en hård-
gjord betongplatta invid stallarna. Detta 
för att underlätta hantering och skötsel 
vid kyla och snö.

När det mobila systemet är klart är det 
tänkt att suggorna ska grisa i hyddan. Tan-
ken är, att tre grisningsboxar byggs upp i 
hyddan som sedan tas bort efter knappt 
två veckor. Då blir den en gemensam hyd-
da under digivning samt så småningom 
en hydda för grisarna fram till slakt.

Perspektiv i det mobila  
hyddsystemet
I det mobila systemet kan det finnas oli-
ka stora hyddor beroende på vilken kate-
gori av djur man önskar ha på bete. Det 
är enkelt att integrera växtodlingen och 
djurhållningen. Hälsomässigt är det en 
stor fördel att ha långt, 5–6 år, mellan 
betesrotationerna. Då minskar risken för 
parasitinfektioner markant. Samtidigt 
ger detta system ett effektivt utnyttjande 
av areal då både hydda och hage flyttas 
framåt och grisarna vistas på en begrän-
sad yta per dag, cirka 2,5 m² per gris.

Grundtanken är att grisarna ska vara lätt-
skötta och ha en stimulerande miljö med 
ny och ren mark så ofta som möjligt. Det 
ska finnas teknik som sköter utfodringen 
på bestämda klockslag. På en modell sker 
utfodringen automatiskt med hjälp av sol-
celler och skruv till ett längsgående tråg 
inne i hyddan. 

Hyddan ska vara smidig att flytta både 
på väg och åker. Hyddan har en vatten-

Magnus Nyman

Senaste versionen av den mobila hyddan 
med fast golv inne och plats för 26 slakt
grisar. 

FAKTA
Var: Källunda gård, Skåne
Åkerareal: 70 ha åker och 10 ha bete
Suggor: 12 st
Integrerad KRAV-certifierad produktion 

GÅRD MED EKOLOGISK GRISPRODUK TION
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automat och en utehage på baksidan. I 
utehagen finns det vattennippel samt ett 
vattenbad för grisarna att svalka sig i. 

I senaste modellen finns ett innergolv så 
grisarna kan lastas i hyddan och transpor-
teras till önskad plats vid behov. Kontinu-
erlig tillgång till ny mark innebär mins-
kad risk för parasitinfektioner samtidigt 
som det ger grisarna en attraktiv uteyta 
att i första hand beta men även böka i. 

I växtodlingen innebär det att man får en 
jämn bearbetning och gödsling på fältet. 
Är grisarna små kan de vara flera da-
gar på samma ställe medan äldre flyttas 
snabbare för att få samma mängd gödsel 
på ytan. Ytan runt hagen kan utnyttjas till 
andra betande djur eller skördas till ensi-
lage eller hö. Det är ett system med poten-
tial för en effektiv markanvändning.

Byggnaderna
På gården finns stallarna för grisning och 
betäckning kvar från tiden med smågris-
produktion i större skala. Eftersom pro-
duktionen tidigare var större finns det 
gott om utrymme för den nuvarande djur-
besättningen.

Utfodring
Torrfoder utfodras till alla kategorier. Må-
let är att fodret ska produceras på gården. 
Vid brist på eget foder kompletteras det 
med inköpt koncentrat till suggorna. 

Smågrisarna får äta samma foder som 
suggorna under digivningen men vänjs 
inte av förrän vid 8 till 10 veckors ålder. 
Efter avvänjningen går de över på slakt-
svinsfoder.

Basen i spannmålsblandningen är korn 
och rågvete, två tredjedelar korn och en 
tredjedel rågvete. Rapsfrö, åkerböna och 
ärter kompletterar foderblandningen.

Slaktsvinen får cirka 20 procent åkerbö-
na och 10 procent rapsfrö, men mängden 
rapsfrö bör sänkas. Fettnivån riskerar att 
bli för hög i fodret, vilket kan försämra 
köttkvaliteten. Genom att pressa ut olja 
av rapsfröet och använda rapskakan blir 
fettnivån i fodret bättre. Då kan en inblad-
ning med 10 procent vara lagom. Suggor-
na får även en mindre andel havre, och de 
dräktiga suggorna cirka 10 viktsprocent rå 
potatis.

Vad kan förbättras?
Det hade varit önskvärt att slippa traktor 
för att dra fram hyddan dagligen. Magnus 
har också flera frågor att fundera över.

Vilka växter ska finnas på betet för att 
grisarna ska kunna utnyttja dessa på ett 

effektivt sätt? Magnus har satsat på ci-
koria, kummin, blålusern, svartkämpe 
och timotej, vilket grisarna gillar myck-
et skarpt. Vad ska odlas för att skapa ett 
hemmaproducerat smågris- och tillväxt-
foder som tillgodoser den yngre grisens 
näringsbehov bättre? 

För skötsel av grisar i hyddsystem under 
vintern finns det problem med exempelvis 
vatten- och fodertilldelning samt utgöds-
ling och rationell hantering på platta. Ar-
betstid måste vägas mot investeringskost-
nader. Hur blir det kostnadseffektivt?

Magnus har tänkt i nya banor vilket ger 
många både små och större producenter 
nya möjligheter att enkelt utveckla sin 
svinproduktion. 

Första versionen av den mobila hyddan för cirka 25 slaktgrisar. 
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Gun & Göran Ekman
FAKTA
Var: Björnarbo, Uppsala län
Åkerareal: 63 ha
Suggor: 40
Integrerad produktion:  
KRAV-certifierad
Anställda: Sonen 

Bakgrund
När Gun och Göran övertog gården från 
Görans föräldrar var både byggnader och 
maskiner nedgångna och i stort behov av 
renovering och underhåll. Gården med 63 
ha åkermark och 100 ha skog har varit i 
släktens ägo sedan 1939. Mjölkproduktio-
nen avvecklades 1991 men hushållsgrisen 
gav mersmak och under 90-talet utökades 
produktionen till nuvarande suggantal. 

Samtidigt med uppbyggnaden av gris-
produktionen ökade familjens intresse 
för ekologiska grisar. Efter många studie-
besök och började omställningen 2001. 
Både djur och växtodling blev KRAV- god-
kända 2004. Den gamla ladugården och 
hötorken byggdes om för grisar i kall lös-
drift. Maria Alarik, ekologisk grisrådgiva-
re på Hushållningssällskapet, var till stor 

hjälp i början och det var hon som gjorde 
en skiss på den enkla lösningen för både 
vinterstallet och sommarhyddorna.

Djurhållning och vinterstall
Göran minns 70-talets slaktgrisuppföd-
ning på spalt och intrycket var starkt nog 
för att familjen skulle välja grisproduk-
tion med djuren i ett system med större 
strömängder. 

Suggorna grisar i traditionella boxar. Ef-
ter 14 dagar flyttas fem suggor med sina 
smågrisar till en gruppbox. Avvänjningen 
sker tidigast vid 7 veckor. Vid avvänjning 
flyttas suggorna till betäckningsboxen. 
Smågrisarna är kvar i gruppboxen ytterli-
gare 1–2 veckor, i mån av plats, innan de 
flyttas till slaktgrisboxar med samman-
lagt cirka 60 slaktgrisar. 

Vintertid går slaktgrisarna i boxar med 
halmströbädd, foderautomater och en be-
tongplatta utomhus. En bobcat används 
för skrapning av plattan och vid automa-
terna. Utrymmet är begränsat så en ny 
byggnad är på gång där skrapgången blir 
större och lättare att sköta. 

På betet
Sommarhyddorna har en stålram med 
plywoodskivor på väggarna och plåttak. 

Badande suggor. Vattenbad, foderautomat och hydda placeras så grisarna rör sig över så 
stor yta som möjligt för att hålla en god miljö. 

GÅRD MED EKOLOGISK GRISPRODUK TION
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De är lätta att lyfta med frontlastare och 
flytta på betet. Hyddorna saknar halm 
men djuren ligger där i skuggan efter sitt 
gyttjebad. 

Betessläppet är beroende på gräsets till-
växt och vädret. Vallen måste kunna bära 
djuren utan att trampas sönder. Gun och 
Göran har lagt ned mycket tid på att ut-
veckla ett system som är bra för grisarna 
och samtidigt möjlig att sköta rationellt. 
Principen bygger på en fålla där hyddor-
na, utfodringsplats och vattenbad formar 
en triangel med cirka 50 m mellan statio-
nerna. På detta sätt hålls området runt 
servicearealen relativt rent från gödsel, 
vilket minskar smittrycket och punktbe-
lastningen med växtnäring. 

En slang med vatten gör det möjligt att 
dagligen tillföra vatten till gyttjebadet. 
Dricksvatten kommer från en vattenkopp 
som står på en betongplatta på 80 cm x 80 
cm. En grupp om 6 suggor med sina cirka 
60 smågrisar hålls i varje fålla. Betesare-
alen är cirka 4 hektar och har elstängsel 
runtom. Foderautomaterna fylls på efter 
behov som varierar mellan en och sju da-
gar beroende behovet. 

Gun poängterar en viktig sak; för att 
minska trycket från parasiter ska fållorna 
aldrig fyllas med grisar efter slakten av den 
första omgången. Även om växtodlingen 
följer en sexårs växtföljd och suggorna 
vaccineras två gånger per år mot rödsjuka 
och parvovirus finns det alltid risk för 
sjukdomsspridning från äldre till yngre 
djur och mellan grupperna. 

Växtföljden – 6-årig
Jordarten varierar från mulljordar till 
pinnmo vilket gör att gården som ligger i 
mellanbygd inte skulle vara lämplig som 
spannmålsgård. 

Vallarna bryts efter två år då höstvete sås. 
Om höstvädret inte tillåter höstsådd kan 
det vara vårvete. Där efter följer havre el-
ler vårvete och femte året kommer åkerbö-
norna. Sista året odlas korn med insådd. 

Göran är nöjd med åkerbönor efter fle-
ra misslyckade år med ärter. Ärterna ser 
ofta bra ut under säsongen men skörden 
blir ofta besvärlig på grund av vädret och 
ibland blir det ingenting. Gården saknar 
torkanläggning så grödorna torkas i kär-
rorna med varmluft. Gun och Göran köper 
spannmål från grannen. Grannen saknar 
också tork så spannmålen levereras direkt 
från tröskan och torkas i kärrorna. Vallar-
na skördas som ensilage som används till 
grisarna under vintern. 

Utfodring
Basen i spannmålsblandningen är vete 
och korn 88 procent tillsammans med 
havre 12 procent. Fördelningen mellan 
korn och vete kan variera lite men inte 
havreandelen. 

Tabell 2.  Foderblandning  
till Björnabos grisar

Foder Dräktiga Digivande Slaktgris

Blandsäd 86 % 80 % 76 %

Åkerbönor 5 % 5 % 12 %

Sund 
Backe 970

6 % 13 % 11 %

Kompakt 
2527

3 % 2 % 1 %

Den totala kostnaden för slaktsvinsfodret 
är cirka 3,60 kr/kg eller 29 öre/MJ. 

Gun tror att betet med strategin att sti-
mulera djuren att röra sig mellan hyddor, 
utfodringsplats och gyttjebad är anled-
ningen till den goda klassningen på slakt-

svinen. Grisar som är i konstant rörelse 
äter mycket utan att bli feta. 

Sedan sonen Johan blev anställd i som-
ras har Gun mycket mera tid med djuren. 
Kombinationen mera tid och regelbundna 
erfarenhetsträffar med andra ekologiska 
producenter gör att Gun ständigt får nya 
idéer till att utveckla grisproduktionen. 
Hennes senaste upptäckt är hullbedöm-
ning som görs vid tre olika tillfällen per 
produktionsomgång. Suggor som Gun 
klassade som feta var enligt späckmät-
ning i normalt hull. 

Under digivning får suggorna fri tillgång 
till fodret. Avvanda grisar har också fri 
tillgång till fodret.

Gruppen med sinsuggor har en egen box 
med stor yta på halmströbädd. De får en 
högre inblandning av mineralfoder under 
sintiden.

Vad kan förbättras?
Tre kritiska faktorer har stor betydelse för 
lönsamheten:

1. Antalet avvanda smågrisar per sugga

2.  Parasittryck

3. Marknadspris på köttet

Guns nyvunna erfarenhet om hullbedöm-
ning kan leda till flera avvanda smågrisar. 
För att minska problem med diarré krävs 
en kombination av bra växtföljd, försik-
tighet med gruppering och förflyttning 
samt uppmärksamhet på djurens hälsa.

Föreningen ”Jord på Trynet” är nyckeln 
till lönsamheten. Genom ett treårigt kon-
trakt med Svensk Butikskött har förening-
en lyckats hålla ett högre marknadspris 
på grisarna än vad Scan kunde erbjuda.
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Hur det startade
Cecilia och Åke har haft en konventionell 
integrerad grisproduktion och suggorna 
har hållits i Torstenssonssystemet under 
många år. När sonen Karl-Petter engage-
rade sig i gårdens verksamhet och utveck-
ling uppstod ett behov av att öka omsätt-
ningen och sysselsättningen på gården. 
Karl-Petter vill kunna ta över gården efter 
sina föräldrar med en drift som ger utrym-
me för att ha flera anställda. 

Med en integrerad ekologisk grisproduk-
tion blir arbetet mer varierat över året och 
dagarna. Skulle de satsa på en storskalig 
konventionell grisproduktion för att nå 
samma omsättning skulle arbetssitua-
tionen bli mer monoton. Byggnaderna i 

smågrisproduktionen var enkla att an-
passa till ekologisk produktion och slakt-
grisstallarna behövde renoveras eller för-
nyas. KRAV-grisproduktion var därför ett 
lämpligt alternativ för gården. 

År 2009 började omställningen av växtod-
lingen till ekologisk produktion. I mars 
2011 leverades de första KRAV-certifierade 
grisar.

Byggnader
Under många år har Cecilia producerat 
smågrisar i Torstenssonssystemet med 
grisning i lösa boxar i en ströbäddsav-
delning. De kombinerade grisnings- och 
tillväxtavdelningarna har kompletterats 
med plattor för utevistelse och utanför 

dessa används marken till bete och böke 
under sommaren. 

Fållorna är så planerade att de odlas och 
används till bete växelvis vartannat år. På 
ytan närmast plattan används flisat trä 
för att undvika klet och upptrampning av 
marken. De gamla slaktgrisstallarna an-
vänds idag till utlastning. Ett nytt slakt-
grisstall med en stor delvis överbyggd 
uteplatta har byggts och det finns areal 
för bete/böke i anslutning till stallet. 

Grisproduktionen
Varje grupp består av 6–7 suggor som 
flyttas ut i ströbäddsboxen inför grisning. 
De grisar sedan i de löstagbara boxar-
na. Smågrisarna går kvar i avdelningen 
efter avvänjningen från suggan. Cecilia 
upplevde en tendens till fler brunster 
under digivning efter omställningen till 
KRAV-grisproduktion. 

Det enda som ändrats i rutinerna jämfört 
med det tidigare konventionella systemet 
är grovfoder till grisarna, tillgång till ute-
plattorna och en längre digivningsperiod. 
Efter cirka 10 veckor flyttas grisarna till 
slaktgrisstallet. De går fram till slakt i 
grupper med cirka 50 djur i varje box.  

Vid slakt sorteras grisarna i de stora box-
arna och flyttas till det gamla slaktgris-
stallet där de lastas på djurbilen. Nya 

Cecilia, Karl-Petter  
& Åke Bergwall FAKTA

Var: Ramstad Gård, Värmland
Åkerareal: 198 ha
Suggor: 75
Krav-certifierad integrerad produktion
Anställda: en utöver familjen 

Åke Bergwall i en av grisningsavdelningarna. Här är ljust och rymligt. En lugn miljö för 
grisningen.
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suggor rekryteras genom egen rekryte-
ring. De bästa 10 procent av suggorna 
väljs ut till produktion av gyltor. Det har 
varit lite ojämnt med rekryteringen på 
senare tid. Eventuell behöver de öka pro-
duktionen av gyltor för att ha flera djur att 
välja mellan. 

De vaccinerar suggorna mot Lawsonia 
och spädgrisdiarré utöver rödsjuka och 
parvovirus.

Växtodlingen
Karl-Petter och Åke tycker om utmaning-
en att odla ekologiskt. Under omställ-
ningen var det tufft ekonomiskt att odla 
ekologiskt till konventionella priser. De 

Det nybyggda slaktgrisstallet. Det går att hissa ner skärmtak som vintertid skapar bättre 
närmiljö och klimat för grisarna på liggytan.

Uteplatta med ensilagehäckar. 
De är tomma eftersom grisarna 

går på bete under växtsäsongen.

har satsat på System Cameleon till väx-
todlingen och tycker att det går bättra än 
förväntat. 

Växtodlingen är inriktat på foderproduk-
tion till grisarna. Familjen Bergwall har 
målsättningen att utöka arealen med 100 
hektar. Med större areal kan de hålla en 
bättre växtföljd. 

Idag har de cirka 20 procent vall i växtfölj-
den och målsätningen är att öka den till 
25–30 procent. Vallfoder har en begrän-
sad användning till de egna grisarna och 
marknaden för försäljning inom området 
är begränsad. Därför odlar de vallfrö på 
delar av vallarealen. Korn, havre och vete 
lagras i blandning i en tornsilo. Skörden 
av åkerböna, ärt och rågvete torkas och 
lagras var för sig för att vid foderbered-
ningen blandas med spannmålsmixen i 
fodret. 

Utfodring
Gården är självförsörjande på foder utom 
till smågrisarna som får inköpt färdig-
foder. Alla övriga grisar utfodras med 
blötfoder. Grovfoder tilldelas på plattan i 
foderhäckar.
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Hur det startade
En mindre del av växtodlingen lades om 
till ekologisk produktion 1998. Då hade 
Bengt och Per en mindre konventionell 
grisproduktion och gödseln användes till 
den ekologiska växtodlingen. 

År 2001 byggdes ett nytt slaktgrisstall 
med 600 platser och ungefär halva are-
alen odlades ekologiskt. Smågrisarna 
levererades från en ekologisk smågris-
producent utanför Karlskoga. När små-
grisbesättningen i Karlskoga upphörde 
med suggorna fick Bengt och Per ett nytt 
kontrakt med två smågrisproducenter, en 
i Dalsland och en i Halland. 

År 2008 byggdes nästa slaktgrisstall med 
640 platser i två avdelningar. Bengt och 
Per har tidigare haft KRAV-grisproduk-
tion med permanenta fållor för bete och 
bök, men nu är de certifierade enligt EU:s 
regler för ekologisk produktion och gri-
sarna har tillgång till uteplatta. 

Byggnader
De båda stallarna skiljer sig lite åt. Det för-
sta stallet har 4 avdelningar med 3 boxar 
i varje med plats till 50 grisar i varje box. 
Stallet är beskrivit mera i detalj i skriften 
Byggnader för ekologiska slaktsvin. Det 
nya stallet har en möjlighet att variera 
ströbäddsytan med grisarnas storlek. Det 

sparar en del rengöringsarbete med bäd-
darna men det är svårare att väga grisar-
na och mer jobb med handskrapning i det 
nya stallet. Om de skulle byggt idag skulle 
de välja en lösning lik det äldre stallet. 

Grisproduktionen
Grisarna sätts in var 18 vecka. Alla grisar 
vägs i samband med leverans till slakt. 
Under 2012 är Edsbergs Gård värdar för en 
jämförelse av olika kategorier djur. De har 
en grupp KRAV-grisar, en grupp EU-eko-
logiska grisar och en grupp konventio-
nella grisar som studeras i en jämförande 
undersökning av hälsa. Bröderna Edsgård 
är duktiga på att hålla koll på sin produk-
tion. De följer upp sina resultat och jäm-
för mellan omgångar.

Utfodring
Allt foder utfodras som blött och enligt 
SLU-normen, vilket innebär restriktiv ut-
fodring efter en foderkurva relaterad till 
grisarnas vikt. Grisarna köps in från be-
sättningar som bara utfodrar torrt foder. 
När grisarna kommer till Edsbergs Gård 
kan det vara lite trögt att få dem att äta 
blötfodret. Bröderna Edsgård har bra 
kontroll över sin produktion och grisarna 
slaktas med bra klassning och vikter. 

Bengt & Per Edsgård
FAKTA
Var: Edsbergs gård, Värmland
Åkerareal: 350 ha
Slaktgrisar: 1440 slaktgrisplatser
Specialiserad slaktgrisproduktion: 
EU-ekologisk
Anställda: två anställda utöver 
Bengt och Per 

Det första stallet som byggdes 2001. 
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Växtodlingen
Växtföljden är fri men skulle behöva en 
större vallandel. För att kunna förbättra 
ekonomin även i vallodlingen och moti-
vera mer vallodling har bröderna börjat 
odla mer frövallar. Bröderna Edsgård har 

provat några år med System Cameleon 
men har nu lämnat det. De har mycket mo 
och mjäla i sina jordar och fick problem 
vid hackningen. Det blev stora sjok med 
ogräs och jordkokor som släpade med på 
billarna och mosade grödan i raderna. Nu 

Det nya stallet. Gallergrinden på ströbäddsytan är flyttbar. När grisarna blir större är det ströbädd ända ut till portarna.  

har de återgått till att använda vanlig så-
jet. De försöker ogräsharva och köra med 
tistelskäraren två gånger vardera. Med en 
ökad utsädesmängd satsar de på en tät 
sluten gröda som konkurrerar ut ogräset. 
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Lästips
www.hushallningssallskapet.se 
Byggnader för ekologisk smågrisproduktion – goda exempel
EU-ekologisk svinproduktion – nya erfarenheter  
Beställs från Hushållningssällskapet Kristianstad, tel 044 – 22 99 00.  

www.jordbruksverket.se 
Byggnader för ekologiska slaktsvin, Jordbruksinformation 2002 - 2
Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler om ekologisk grisproduktion

www.svenskapig.se  
Produktionsekonomi i ekologisk grisproduktion år 2007.  
Foder till ekologiska grisar

www.lansstyrelsen.se/o
Rekrytering i ekologisk grisproduktion - en handledning

www.slu.se 
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) 
Foder till grisar i ekologisk produktion

Ekologisk slaktgrisproduktion fyra delar:
Del 1. Stallbygge, boxsystem, uteytor och byggkostnader. Rapport 146. JBT 2007
Del 1. Produktion, djurhälsa, välfärd, funktion och miljö. Rapport 147. JBT 2007
Del 3. Arbetstider och arbetsbelastningar. Rapport 148. JBT 2007
Del 4. Ekonomisk jämförelse av olika system för ekologisk smågris- och 
slaktgrisproduktion. Rapport 149. JBT 2007

http://www.jordbruksverket.se
http://www.svenskapig.se
http://www.lansstyrelsen.se/o
http://www.slu.se
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