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Inledning  
 

Inom ekologisk djurhållning strävar man efter en god djurhälsa och god miljö samt system 
där djuren har möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. När den ekologiska produktionen 
startade började flera producenter inom gris- och fågelbranschen med utedrift, dvs system 
där djuren var ute i mobila hyddor eller hus året om. I takt med att företagen blivit större 
har en övervägande del av djuren flyttats in i permanenta stallar. Driften har blivit mer 
rationell i stallen för de dagliga sysslorna som utfodring, ströning och utgödsling samtidigt 
som markanvändning har förbättrats. 

Men jämför man produktionen på stall med utedrift finns det inte bara fördelar. I ett stall är 
ofta smittotrycket tuffare på grund av högre beläggning och kortare tomtider. Djurhälsan har 
förändrats under de senare åren till det sämre och närmar sig mer den konventionella 
djurhållningen. Detta beror på flera faktorer men storleken på besättning och beläggning 
inne påverkar grisarnas hälsa. En annan betydelsefull orsak är att eftersom det finns krav på 
utedrift för de KRAV-godkända grisarna blir markerna intill stallet belastade med djur och 
gödsel med allt för täta intervall. Parasitproblemen blir större ju fler år som går, då framför 
allt gällande spolmask. 

Mobila system har där förutsättningar att ge en mer omväxlande och stimulirik miljö för 
djuren och ett bättre utgångsläge för god hälsa på grund av ett lägre smittotrycket tack vare 
större ytor och frisk luft. Men det finns stora utmaningar, där en av dessa är förändring till 
ett mer extremt väder med höga temperaturer och stora nederbördsmängder. 

Syftet med detta projekt är att hitta bättre lösningar för mobila system för skötsel av de 
dagliga sysslorna, då främst för fågel och gris. Lösningar som är energieffektiva och 
resurssnåla, fungerar i fält och med en energiförsörjning baserat på förnyelsebar energi. 

  



Kartläggning av befintliga system 
 
Grisproduktion i utedrift 
I Sverige föds det inte upp många grisar i utedrift. I princip finns det några mindre 
konventionella besättningar med ett fåtal grisar, medan övervägande del av grisarna med 
uppfödning helt utomhus är ekologiska. Även inom det ekologiska konceptet eller inom 
KRAV- godkänd produktion har antalet grisar ute minskat drastiskt under de senare åren som 
gått. Dock är alla KRAV-grisar ute på bete under minst fyra månader under sommaren, men i 
de flesta besättningar utgår grisarna från stallet. Foder och liggplats finns inne. 

Jämför vi med andra länder såsom Storbritannien, Danmark och Tyskland ser situationen 
olika ut i de olika länderna. I Storbritannien är en stor del av de konventionella suggorna ute 
året runt. En av anledningarna är att många svinproducenter arrenderar mark och är med 
utegrissystem mycket mer flexibla att anpassa produktionen efter marknadens behov. Många 
producenter väljer därför enklare system med större arbetsinsats för att inte ”bygga fast sig” 
och kan då lättare öka eller minska omfattningen på produktionen när lönsamheten ändras. 
Men även här börjar det finnas en tendens till att koncentrera produktionen genom att 
exempelvis samla ihop hyddor i större enheter eller i tält för att bli mer effektiva och minska 
arbetsbehovet. Den ekologiska produktionen är mycket blygsam och utgör endast en liten 
andel av utegrisarna. 

I Danmark finns det ett koncept under namnet ”Frilandsgris” där det finns både 
konventionella och ekologiska grisar. Enligt regelverket för Frilandsgrisen och dansk 
ekologisk produktion ska alla suggor, både digivande och dräktiga, vara ute året runt. 
Växande grisar däremot brukar tas in i stallar efter avvänjning. Totalt finns det ca 100 000 
suggor ute hela året, de flesta är ekologiska.   

I Tyskland finns det i princip inga grisar ute på fälten. Tyskland har varit restriktiva med 
utedrift med rädsla framför allt för smittor exempelvis svinpest, och därför är de allra flesta 
ekologiska grisar installade. De ekologiska grisarna kan gå ut på hårdgjorda ytor intill 
stallbyggnaden. 

Svenska utegrissystem 
Grundtanken med att ha grisar ute i växtodlingen är att grisen får en stimulerande miljö med 
lågt smittotryck där den kan få utlopp för sina naturliga beteende. Grisen får en hög 
djurvälfärd samtidigt som de integreras i växtodlingen genom att böka upp vallen, sanera 
ogräs och sprida gödsel direkt på fältet. 

 

 

Bild: I Löfquist. Ett tryne gör en god markberedning. 



 

Det finns två olika typer av system för grisar i utedrift. Det första är en mobil enhet som 
uppfyller alla krav på den dagliga skötseln för grisen. Det finns foder, vatten, liggplats med 
strö och uteyta med grönt gräs i anslutning till hyddan. När den mobila enheten flyttas följer 
allt med på ny mark. Detta är även ett aktuellt alternativ för ägg- och kycklingproduktion. 

 

 
Bild: G Foschi Lundmark. Full aktivitet på grisarna i utehagen på MOP-hyddan. 

 

Genom att grisarna flyttas ofta, helst varje dag, blir gödseln jämnt fördelad på fältet 
samtidigt som grisarna får nytt grönt gräs som de kan äta. Fältet där den mobila enheten 
finns kan utnyttjas för andra betande djur eller slåtter eftersom grisarna är inhägnade i en 
egen hage. Vatten och foder kan fyllas på för flera dagar eller eventuellt för en hel vecka, 
och det finns möjlighet att använda solceller kopplade till batteri för elförsörjningen. Det som 
saknas är en enkel framdrivning för hyddan. Idag krävs det att en traktor för att flytta fram 
hyddan regelbundet. Stora grisar behöver flyttas oftare än små med tanke på 
gödselbelastningen. Denna typ av system lämpar sig mera för mindre besättningar. Det finns 
dock idag större hyddor för fler djur, exempelvis ca 50 slaktsvin. Ju större hyddorna är desto 
svårare bli det oftast att flytta dem både inom och framför allt mellan fält. 

 

 

Bild: M Nyman. Den större modellen MOP 9050 som har plats för 50 slaktsvin. 



 

Det andra systemet bygger på fristående hyddor, foderautomater samt separat 
vattentillförsel som hägnas in i större fållor. Vanligtvis finns det en körväg utanför stängslet 
där foder och strö kan transporteras och där utfodringen kan göras utan manuellt arbete. 
Fållorna är mycket större jämfört med första alternativet och ofta är det många fler djur i 
inhägnaden. Detta system lämpar sig mer för enheter med en mer omfattande produktion.  

 

 
Bild: I Löfquist. En dansk sugga med sina smågrisar i en egen fålla med hydda och 
foderautomat. 

 

Kombinerade system i Sverige 
Vid besök hos några av de svenska besättningar som idag har utedrift med mobila hyddor 
har besättningarna valt att ha två system. Hyddor på sommaren medan på vinterhalvåret 
finns grisarna på stall. Ett stall där grisarna har tillgång till utevistelse på en platta utanför 
stallbyggnaden.  Lantbrukarna tycker att det är ett välfungerande system, där grisarna får 
frisk mark varje år samtidigt som de nyttjas i växtodlingen och växtnäringen fördelas 
jämnare på gårdens fält. Ofta återkommer bara grisarna en gång i den 5-6 åriga växtföljden 
när vallen ska brytas. Med så långa intervall blir det få problem med inälvsparasiter. 
Nackdelen med detta är att det behövs både hyddor och stall. Genom att hålla grisarna inne 
under vintern sparar man dock både arbetstid och foder samt minskar markbelastningen 
under blöta förhållande. Flera har valt enklare hyddor och egna konstruktioner för att hålla 
kostnaderna nere. 



 
Bild: I Lundmark. Mycket funktionella hyddor byggda med egen design. 

 

 
Bild: I Lundmark. En stor rejäl foderautomat som rymmer mycket foder inne i hyddan. 

 

 

 

Utegrisproduktion i Storbritannien 
Utegrisproduktionen är mycket stor i Storbritannien jämfört med de flesta andra länder, 
vilket märks på det stora utbudet av produkter till utedrift. Här finns det flera företag som 
specialiserat sig på hyddor, foderautomater och vattentillförsel till animalieproduktion ute på 
fält. Trots den större omfattningen av produktion är teknikutvecklingen låg. Det är 
fortfarande enkla, traditionella lösningar som dominerar, delvis för att hålla kostnaderna 
nere. Med system som fortfarande kräver en stor arbetsinsats och många traktortimmar.  

 

 



 
Långa rader med hyddor till suggorna på stora öppna fält. https://www.jharveyeng.co.uk/  
 

På de större enheterna syns långa raka rader med hyddor, där traktorer med fodervagn 
utrustade med foderskruvar matar ut foder till grisarna en gång per dag. Ofta används långa 
tunga galvaniserade tråg som ställts parallellt med körväg, vilka är lätta att fylla med 
traktordrivna skruvar. Pelleterat foder dominerar helt, då spillet från mjöl blir mycket högt 
när det matas ut. Även extra stora pellets används för att minska spillet ytterligare.  
Vattentilldelning sker ofta via slangsystem till vattenkar med flottör. Till digivande suggor och 
växande grisar finns det också olika varianter av foderautomater. Vissa av dessa kan ställas 
in på en daglig giva, medan andra enklare modeller, ger fri tillgång till foder. 

Det finns även idag större ”tält” som kan rymma en grupp djur, exempelvis suggor som ska 
semineras. Arbetet kan effektiviseras och samtidigt kan tältet ge skydd eller skugga för 
tuffare väderleksförhållanden. Även för växande djur finns liknande alternativ. 

 

Ett tält att användas vid seminering av suggor. https://www.jharveyeng.co.uk/  
 

Många av de engelska hyddorna är inte isolerade när de säljs, trots att det finns som 
alternativ, men hyddorna blir då något dyrare. Men med en förändring till kanske ett mer 

https://www.jharveyeng.co.uk/
https://www.jharveyeng.co.uk/


extremt väder med högre temperaturer kan isolering bli ett måste. De flesta hyddorna är 
gjorda av plåt, men det finns även hyddor av plast som testas. 

 

 
Bild: I Löfquist. Ny modell av grisningshydda som testas på Eastbrook Farm.   
https://helenbrowningsorganic.co.uk/eastbrook-farm/   

 

Besök på en av de största ekologiska ekogrisgårdarna, Eastbrook Farm, i Storbritannien visar 
på en välplanerad grisproduktion som är helt integrerad med gårdens växtodling. Grisarna är 
ute året om förutom några dagar innan slakt då slaktgrisarna samlas ihop i ett stall.  När 
suggorna ska grisa flyttas de till ren mark där varje sugga har en egen grisningshydda. 
Hyddorna är placerade med längre avstånd så varje sugga får en egen, lugn plats.  

 

 

Bild. I Löfquist. Stora avstånd mellan grisningshyddorna ger suggan en avskild plats med 
sina smågrisar. 

 



Efter ca 3 veckor byts grisningshyddorna ut till större gemensamma hyddor där flera suggor 
kan bo tillsammans. När smågrisarna avvänjs efter 7 veckor flyttas suggan bort och 
smågrisarna stannar kvar i hyddorna. Efter några veckor delas de växande grisarna upp i 
olika grupper, med hongrisar i en grupp och hangrisar tillsammans i en egen grupp. Engelska 
hangrisar kastreras inte. I fållan finns en utfodringsplats med större foderautomater för flera 
grisar. En traktor med fodervagn kör ut foder en gång per dag.  

 

 
Bild: I Löfquist. En stor hydda som kan användas till både suggor med smågrisar, växande 
grisar eller dräktiga djur. 

 

 
Bild: I Löfquist. En traktor med fodervagn som fyller på foder en gång om dagen 

 

Efter grisarna har flyttats från fältet sås det en fånggröda på hösten för att sedan under 
våren etableras en ny spannmålsgröda. 

 



 
Bild: S Lundmark. Fin etablerad fånggröda med en mångfald av växter 

 

 

Erfarenheter från Danmark 
Center för Frilandsdyr  
I Danmark sker det en omfattande forskning och försök inom grisproduktion, främst för 
konventionell produktion på stall, men även för djur på ”friland”. Det finns ett 
utvecklingscenter för utegångsdjur som heter ”Center for frilandsdyr”, www.frilandsdyr.dk , 
som arbetar med både nötkreatur och gris. Deras vision är att bidra till en 
utomhusproduktion i positiv utveckling och tillväxt, där animalieproduktionen bedrivs under 
hållbara förhållanden med hög djurvälfärd.  En av de viktiga frågorna är att minska klimat- 
och miljöpåverkan från produktionen. Här finns en omfattande projektverksamhet med 
många mycket intressanta frågeställningar för ekologiska grisproducenter som bland annat 
handlar om vallens fodervärde till grisar, avvänjning utomhus och test av olika hyddor.  Se 
mer info https://www.frilandsdyr.dk/wp-content/uploads/2019/04/storhytter-rapport-
faelleshytter-2017-low.pdf 

Danska företag med inriktning på utomhusproduktion 
Det finns företag som, förutom sitt vanliga sortiment, har specialiserat sig på hyddor och 
utrustning till grisar i utedrift, exempelvis PC maskiner A/S, Vanggaards Staldmontage, CN 
Agro och Domino A/S. Många av artiklarna är snarlika engelska produkter, men när det gäller 
hyddor har danskarna testat och utvecklat helt nya idéer med bland annat flerfamiljshyddor. 
Det har även gjorts försök med olika typer av hyddor till suggor, främst för digivande, för att 
se vilken som fungerade bäst i produktionen. Det finns även studier på hur klimatet inne i 
hyddan, då framför allt hur höga temperaturer, påverkar produktionsresultat och hälsa. 
Försöket visade att varma sommardagar kunde det bli över 40 graders värme i hyddorna 
vilket påverkar suggorna mycket negativt.  

Nu under 2021 pågår det en studie när man följer upp produktionsresultat i stora 
grisningshyddor för flera suggor tillsammans. Inne i hyddan finns fyra separata 
grisningsboxar och ett nav i mitten som fungerar som en serviceyta. Foder ges inne i 
hyddan. Det finns också en separat smågrishörna med värmelampa, dvs en hydda som 
fungerar som i ett stall – fast hyddan är flyttbar. En studie som görs ute hos en lantbrukare i 
samarbete med Århus Universitet och Vanggaards Staldmontage.  

Lantbrukaren har en egentillverkad traktorvagn där han har plats för både foder till suggor 
och smågrisar samt halm. Han kör en runda per dag till sina grisar och fyller på foder och 

http://www.frilandsdyr.dk/
https://www.frilandsdyr.dk/wp-content/uploads/2019/04/storhytter-rapport-faelleshytter-2017-low.pdf
https://www.frilandsdyr.dk/wp-content/uploads/2019/04/storhytter-rapport-faelleshytter-2017-low.pdf


strö. Även för förflyttning av hyddor hade han utvecklat ett eget system att dra fram sina 
hyddor. 

 

 
Bild: S Lundmark. Test av hus med egen ingång för fyra digivande suggor hos lantbrukare 
Thomas Beltram. 

 

 
Bild: Langgaard Øko- & Frilandshytter | staldmontage.dk   Hus för flera suggor testas i 
Danmark för att minska arbetstiden.   

 

Det finns inte så mycket utrustning eller hyddor till växande grisar eller slaktsvin eftersom 
EU-ekologiska och Frilands reglerna tillåter att avvanda grisar flyttas in på stall om de har 
möjlighet att gå ut på en hårdgjord platta. Men det finns exempel på andra lösningar. En 
lantbrukare på norra Jylland, Purple Farm, har byggt stora mobila hus på larvfötter till 
slaktsvin. Här finns det 150 slaktsvinsplatser i ett hus med utehage som flyttas fram dagligen 
så att grisarna för ny grön mark, samma princip som MOP- hyddan i Sverige. I huset finns 
det foder och vatten och en sorteringsanläggning för att skilja ut grisar till slakt. Hyddan dras 
fram av en traktor. Foder och vatten körs ut till hyddan för påfyllning.  Se rapport hemsidan 
hos www.frilandsdyr.dk 

https://staldmontage.dk/vanggaard%20%C3%B8ko-%20&%20frilandshytter
http://www.frilandsdyr.dk/


 
Bild: https://purplefarm.dk/. Ett mobilt hus för 150 slaktsvin. 

 

Rationella system för utedrift 
När det gäller rationella system för mobila lösningar kan dessa delas upp i två olika typer. 
Först är det de mobila enheter som inkluderar allt i den flyttbara enheten och som finns för 
både gris-, ägg-och kycklingproduktion. Utbudet av mobila hus ökar något, då främst för 
produktion av ägg. Husen blir allt större, mer avancerade och dyrare. Samtidigt minskar 
arbetsinsatsen av framför allt tungt manuellt arbete, men ju större enheter ju mindre mobila 
blir de. 

Dessutom finns det system där hyddor, foder och vatten finns separerade och kan flyttas var 
för sig. Det är vanligtvis lösningar för större grupper och som finns i större inhägnader. 

Vattenförsörjning till grisarna 
Grisar ska enligt djurskyddsbestämmelserna alltid ha tillgång till vatten. Dessutom om 
det är den varma perioden på året behövs det vatten till svalka och gyttjebad, då grisen inte 
kan svettas. Det innebär att det är stora volymer vatten som behövs under sommaren. 
Främst till de högproducerande djuren såsom en digivande sugga. Det mest effektiva är att 
ha ett vattensystem med nedgrävda vattenledningar som matar fram vattnet till grisarna. 

Ett av de bästa alternativen är att ge grisarna vatten i kar med flottör. Då finns det alltid 
vatten tillgängligt för grisen och vattenuttaget blir jämnare fördelat under dygnet. De krav 
som bör ställas på ett vattenkar är att det är stabilt och att det går lätt att rengöra. 
Rengöring behövs ofta dagligen då jordiga trynen hamnar i vattnet när de dricker. Antingen 
får man välta karet eller ska baljan vara monterad på ett stativ så att den lätt går att tömma. 
Det ska finnas byglar över karen så att inte grisarna badar i dem. Svalka eller lerbad ska vara 
avskilt från dricksvattnet. 

 

https://purplefarm.dk/


       
Bild. Vattenkar med flottör från Booth, GB respektive PC Maskiner A/S, DK.  

 

Ett annat alternativ är vattenkoppar eller nipplar, vilket kan passa smågrisar eller växande 
grisar bättre. Engelska nippelbars är en lång rad med flera nipplar där flertal grisar kan 
dricka samtidigt. Den kan monteras på hyddans vägg eller fästas på ett staket. Det är lätt att 
reglera höjden eftersom det är förberett för olika höjder, se bild. 

 

 
Bild: S Lundmark. En ramp med flera nipplar passar utmärkt till smågrisar. 

 

Det som är viktigt är att även den yngsta smågrisen ska ha tillgång till vatten och kunna 
dricka på ett bra sätt. Vattenkaren har oftast för hög kant. Höjden på vattenkaret bör vara 
max 15 cm hög för smågrisen, så här kan nipplar eller vattenkopp vara ett alternativ. Om 
suggan också kan dricka ur koppen så är det ett större flöde och vattnet hålls friskare. Ett 
enkelt alternativ är att i den egna smågrisfållan ute på fältet använda de mjuka låga 
plastbaljorna som finns. Nackdelen är att smågrisarna kan ställa sig i dem. 

En annan intressant produkt är de engelska stora vattentunnorna som finns som ett 
alternativ till vattenförsörjning om vatten körs ut till grisarna. På stora plasttankar av olika 
volym finns det nipplar isatta, där grisen kan dricka direkt ur tanken. Mörk plast anses vara 
bättre för att behålla bra kvalitet på vattnet jämfört med ljus plast. 



  

Bild: I Löfquist. Olika typer av vattentankar från Booth och J Harvey 

ATT TÄNKA PÅ 

• Alltid vatten tillgängligt 
• Smågrisar ska också ha vatten 
• Vattenkärl - lätta att rengöra 
• Hindra grisarna från att stå eller bada i karen 
• Vattenkar med flottör, vattenkopp eller nipplar fungerar bäst 
• Nedgrävda vattenledningar som fungerar året runt spar mycket tid och energi 

Utfodring av grisar i utomhusproduktion 
För att vara så effektiv som möjligt vid utfodring till grisar ute i fält bör antalet 
överfarter/körningar minimeras. Men utfodring av grisar skiljer sig om det är kategorier som 
kan äta med fri tillgång på foder eller det är restriktiv utfodring. Digivande suggor, växande 
grisar samt slaktsvin upp till ca: 60 kg levande vikt kan ha fri tillgång på foder, medan 
dräktiga suggor eller större slaktsvin över 60 kg bör få restriktiv giva. Till grisar som kan äta 
vad de orkar kan enkla foderautomater  användas och större mängder foder fyllas på. Det är 
väsentligt att det finns tillräckligt med ätplatser, annars blir det stor spridning i tillväxt eller 
hull i gruppen.  En tumregel för växande grisar är att ha minst 1 ätplats för 10 individer. 
Kravet är att automaterna ska vara lätta att fylla på, och ha stora lock så att antingen en 
foderskruv eller en skopa enkelt kan fylla på foder. De ska även vara lätta att flytta till och 
från fältet, säkrast är pallfästen. 

En foderautomat ska vara utformad så att det inte regnar ner i den och att fåglar eller 
gnagare hindras för att komma in till fodret. Det kan exempelvis vara luckor som grisarna 
öppnar eller plastgardiner som de knuffar åt sidan. Fodermängden som matas fram ska 
också kunna ställas in så foderspillet bli så lite som möjligt. 



 
Bild: https://www.pigequipment.co.uk/ En stabil och väderskyddad foderautomat för en 
digivande sugga. 

 

Smågrisarna behöver en egen plats där de kan äta och dricka ifred när de är små. Det finns 
ju även möjlighet att ge smågrisfoder till dem, när inte suggan når det.  Ett sätt är att sätta 
ett staket/galler där smågrisen kommer in medan suggan får vara ute eller en ”bur” från en 
IBC tank som smågrisarna tar sig in i till en foderautomat typ en rund Piggomat.  

 

-     

Bild: I Lundmark. Snitsiga fodergömmor till smågris där ingen sugga kan tjuväta. 

 

 

 

 

https://www.pigequipment.co.uk/


 
Bild: I Löfquist. Olika typer av foderautomater till slaktsvin från England och Danmark.  

 

Till de grisar som ska ha restriktiv giva ges oftast begränsad mängd foder där alla kan äta 
samtidigt, typ en lång foderkrubba. Detta kräver att fodret körs ut minst en gång per dag. 
Ett annat alternativ är automater där en fast giva matas ut med ett enkelt handtag. Detta 
innebär att fodergivan kan begränsas, men fodret finns lagrat i behållaren ute på plats. En 
enkel men praktisk lösning som finns hos åtminstone en tillverkare i Storbritannien. 

 

 

Bild: I Löfquist. En foderautomat till sugga med utmatning av fast giva 
(https://www.pigequipment.co.uk/) 

 

En variant som blir mer aktuellt är att märka grisar med elektroniska öronbrickor och 
använda foderstationer med läsare där varje individ får den fodergiva som är 
förprogrammerad. Fortfarande är detta system under utveckling och är kostsamma, men det 
kommer att utvecklasmycket framöver. 

Det finns ett pågående EIP- projekt i Sverige där RISE är projektägare, som arbetar med att 
ge en individuell fodergiva till digivande suggor i grupp. Ätbåsen ska anpassas för både 
utedrift och installation inne i stall. Suggorna kan gå in i båsen under hela dygnet och äta. 
De får en fodergiva anpassad till deras hull och antal grisar i kullen. Varje foderintag 
registreras med både utmatad mängd foder samt tidpunkt. Målet är att suggorna ska kunna 
äta en fodergiva som är anpassat till 

deras behov, så de inte tappar i hull och smygbrunstar under pågående digivning. Här testas 
även om solceller kan driva foderbåset och registreringen av tilldelade fodergivor. 

https://www.pigequipment.co.uk/


  

Bild: I Löfquist. Ny idé med individuella ätbås för digivande suggor testas i fält, med eller 
utan solceller. 

 

ATT TÄNKA PÅ 

• Foderautomaten ska vara lätt att fylla på med foder med skopa eller foderskruv, 
• Lätt att styra fodermängder för att minimera foderspill. 
• Luckor eller dylikt som skydd mot kontaminering av fåglar och gnagare, samt mot 

regn och snö. 
• Lätt att flytta och rengöra. 

 

Utkörning av foder 
Det vanligaste sättet är att köra ut foder med traktor och fodervagn med skruv, om 
besättningen är lite större. Det kan gälla volymer från 2-3 ton foder och uppåt.  

 

 
Bild: https://www.jharveyeng.co.uk/  En fodervagn som enkelt når att fylla foderautomater 
längs körvägen. 

 

https://www.jharveyeng.co.uk/


För de mindre besättningarna kan det räcka med en traktorskopa eller en minilastare med en 
foderskopa. Det finns olika typer av skopor som tillbehör som kan väljas efter 
foderbehållarnas utformning. För den driftiga lantbrukaren kan en egen foderbehållare med 
skruv konstrueras. 

 

 
 

En minilastare med eldrift är det bästa alternativet om det är mindre mängder foder. En 
specialskopa underlättar utfodringen 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

En egentillverkad behållare med skruv att mata fram foder är ett väl så bra alternativ – och 
billigare! 

 

Målsättningen är att få så låg energiförbrukning som möjligt per kg utkört foder. Bäst 
resultat har maskiner med eldrift om kapaciteten räcker. Så fortfarande kan dieseldriven 
traktor vara ett alternativ om det är stora mängder foder och långa transporter, men 
utvecklingen går snabbt framåt. Läs mer under ”Tester”. 



 
Bild: I Löfquist. För mindre mängder foder kan en ATV/UTV vara ett alternativ. 

Finns det möjlighet att välja ett fordon som förbrukar mindre bränsle, till exempel en 
minilastare, är det ett bättre alternativ än en stor traktor. En begräsning med minilastare är 
att de inte kan dra någon större last efter sig medan lyftkapaciteten är hög, ca: 1-1,5 ton. 
Minilastaren väger mindre än en traktor, (beroende på storlek ca:1500-2500 kg ) vilket är en 
fördel på fältet med markpackning och markskador, men det beror även på däck och 
axeltryck. Det finns idag ett flertal minilastare i olika storlekar och fabrikat med eldrift. För 
små fodermängder kan en ATV /UTV vara ett alternativ. Fördelen är att de är något lättare 
än minilastare, men bränsleförbrukning per kg foder blir högre. 

För att undvika strukturskador på hela fält bör det alltid finnas en transportväg längs med 
fållorna, där det dagliga rutinarbetet kan utföras ifrån. 

Hyddor till grisarna 
Det finns många olika modeller av grishyddor som är anpassade till den kategori som ska 
nyttja den. Men vissa krav ska man ställa på alla typer av hyddor innan man köper dessa. De 
ska vara isolerade, vilket ger skydd under både kalla och varma dagar. Värme är svårare för 
grisen att hantera eftersom den inte kan svettas och extra svårt för en nygrisad sugga med 
smågrisar. Det ska finnas ventilation i hyddan, exempelvis med luckor som regleras manuellt. 

Hyddan ska kunna stängas, så om någon gris behöver behandlas eller hämtas ska detta vara 
möjligt. Hyddan ska också kunna flyttas till och från fält på ett säkert sätt utan att det tappas 
och skadas. Lyftbågar eller pallfästen är mycket lättare och säkrare än lyftkrokar där 
metallrör eller spännband måste användas. Materialet till hyddor är ofta galvaniserad plåt 
men även plast eller plyfa används. Det ska vara lätt att tvätta rent och det får inte finnas 
några utstickande detaljer som kan skada grisen. Grisen ska kunna vända sig i hyddan utan 
besvär. 

 



Bild: I Löfquist. En hydda till digivande sugga bör inte vara för stor under vintern, då blir det 
för kallt i hyddan. 

 
Bild: I Löfquist. En egen konstruktion från en  dansk lantbrukare med snabbfästen på 
hyddan.  

 En ny dansk idé som testas är en flyttbar hydda eller hus för fyra digivande suggor och med 
fullhöjd i tak. Den är lättare att arbeta i och ger bättre tillsyn av smågrisarna. Utmaningen är 
temperaturen, så att det inte blir för kallt för smågrisarna, men i dessa hus har värmelampor 
monterats. Dessa hus kräver el och elförsörjning som kan vara med kabel, eller i framtiden 
mycket hellre  med solceller och batteri. 

 

 
Bild: I Löfquist. Ett hus för fyra, men där varje sugga har sin egen box och fålla utanför. 

 

ATT TÄNKA PÅ 

• Hyddor ska vara isolerade. 
• Det ska finnas ventilation i hyddan. 
• Ska gå att stänga in djur.  
• Lätt att stänga och öppna. 
• Lätt att rengöra. 
• Säker att flytta – lyftbygel eller fäste för pallgafflar el dylikt. 



 

Rationella mobila lösningar för fjäderfä  

Fjäderfä-värphöns 
Befintliga i Norden 
Det finns få mobila hus idag i Norden för fjäderfän med kompletta system. Det finns två olika 
företag som erbjuder detta för värphöns, Haugaarden ApS och Big Dutchman. Husen kan 
vara fullt utrustade med exempelvis automatisk öppning, stängning, utfodring och 
ljussystem. Big Dutchman har två olika alternativ att välja mellan, vagnar för 800 eller för 
1000 höns. Haugaarden ApS har även två alternativ, då för 340 samt 600 höns/hus.  

Det är välgjorda och rätt nya mobila hus som har fått goda omdömen, dock så finns det 
aspekter som gör att de kan vara mer eller mindre aktuella för olika producenter. Exempelvis 
kan frågor kring storleken och tyngden av husen kan göra att diskussionen kring hur mobila 
de är lyftas.  

En annan del som måste tas med i beräkningen är ekonomin. Av förklarliga skäl så höjs 
prislappen om man väljer att köpa färdiga system. Det är inte ovanligt att en attraktion med 
mobila system är att den initiala investeringen är låg. Man undviker att ”bygga fast sig” i 
system och är mer flexibel för förändringar i marknaden. Dock blir investeringen rätt stor om 
man väljer att köpa dessa färdiga vagnar, och stöd kan behövas sökas för att kunna göra 
investeringen. Dock så går det att även vända på det och räkna på vad den egna arbetstiden 
är värd, fundera över om systemet hade fungerat bättre med inhämtning av ägg, utgödsling, 
etc., än om man väljer att bygga eget. Varje gårds egna förutsättningar behöver tas i 
beaktning när man väljer vilken lösning som ska användas.  

Men vad gör ett system rationellt? Det är skilda meningar kring vad det betyder beroende på 
vem man frågar, men en gemensam nämnare är att det ska vara lönsamt. 

Ett flertal producenter som använder sig av mobila system har konstruerat dessa själva. Det 
innebär såklart frihet i utformningen. Det finns utrymme för unika lösningar som passat just 
för dennes system med allt från måttanpassningar till inredningsval, som exempelvis 
vattennipplar och foderkoppar. Men det innebär också att man behöver inneha den 
kunskapen och tiden det krävs för att konstruera dessa lösningar. En lösning som ett flertal 
producenter har valt är att köpa en rundhall som de sedan själva inreder.  

  

Bild: I Löfquist. Manuell foderhantering med foderautomater. 



Vad ingår i Haugaarden ApS mobila hönshus? 

 
Bild: Haugaard 340 mobilt hönshus för 
grönbetesägg och gräsägg, 
http://www.mpaagro.se/produkt/haugaard-
340-mobilt-honshus-for-gronbetesagg-och-
grasagg/, 2021-10-01. 

 

 

 

 

Vad som ingår 
Mobilt hönshus anpassat för frigående 
produktion av gräsägg. Detta hus har plats för 
340 ekologiska höns. Det behövs inte 
packeritillstång för 340 stycken höns. 

Vagnen har automatisk öppning och stängning av 
redena, vilket hjälper till att hålla redena rena. För 
att höns då inte är i redena under natten. 

Byggt på en stålram, för att ge stabilitet och 
underlätta vid flytt. 

Det finns även automatisk öppning och stängning 
mellan huset och verandan. 

Huset har en integrerad veranda, så att 
hönsen kan få tillgång till dagsljus och 
dagsklimat. Vilket också är bra vid perioder 
där det är nödvändigt att hålla hönsen under 
tak. 

Ägg- samt gödselband manövreras manuellt. 

För att få en god luftventilation är verandan 
uppbyggd av en fast överteckning med 
vindnät i sidorna.  
 

Gödseln transporteras ut ur vagnens på baksidan 
via ett gödselband. Merparten av gödsel tas ur 
huset på detta sätt. 

För att ge tillgång till utevistelse, kan 
vindnätet rullas upp. 

Det är möjligt att sätta en avstängning under 
gödselbandet, för att kunna kontrollera åtkomsten 
till bandet. 

I ena sidan av vagnen finns det ett fönster 
som både kan ge ljusinsläpp och fungera som 
ventilationsöppning. 

Huset har ett ägg-insamlingsband, som möjliggör 
att samla äggen i servicerummet. 

Vagnarna har monterad inredning med vatten, 
ljus och elarbeten klara vid leverans. 

Vagnen är utrustad med Siemens LOGO styrning, 
som styr vagnens alla elektriska funktioner. 

Vagnen har ett serviceutrymme. Det är monterat 24 volt DC LED belysning i 
vagnen. Det är placerat så att det inte blir 
skuggor i vagnen. Ljuset kan dimras för optimalt 
förhållande för hönsen. 

Inredningen kommer från Landmeco. För att vara lättöverskådligt, är 
vattenförsörjningen placerad i servicerummet. 

Inredningen är placerad vid väggen, både för 
att ge gott om plats till djur och människor, 
men även för att göra det lättöverskådligt. 

Vagnen kan höjas och sänkas med hjälp av 
hydraulik. Underlättar vid förflyttning av vagnen.  

Vattennipplarna är placerade framför redena. 
Detta för att hjälpa hönsen att enkelt hitta 
redena. 

Foder fylls på manuellt i 2 stycken foderbehållare. 
(Komplettera gärna med fler!) 

 

http://www.mpaagro.se/produkt/haugaard-340-mobilt-honshus-for-gronbetesagg-och-grasagg/
http://www.mpaagro.se/produkt/haugaard-340-mobilt-honshus-for-gronbetesagg-och-grasagg/
http://www.mpaagro.se/produkt/haugaard-340-mobilt-honshus-for-gronbetesagg-och-grasagg/


   

Bilder: I Löfquist. Hönslucka ut till verandan samt skydd därute för rovfågel. 

 
Tillval som kan göras  

 
Teknisk data 

Solcellsanläggning Antal ekologiska höns: 340 stycken 
Gårdsnamn på sidan på verandan Tillgänglig yta: 50 m2 
Stor skylt ”ägg säljes” Hönor per m2 rede: 77 
Packmaskin Antal vattennipplar: 30 (12 hönor/nippel) 
Datum stämplar Antal foderbehållare: 2 
Stämpel med gårdsnamn Vagnens längd:  

9 m 
Äggkartong med tryck Bredd, inkl. veranda: 5 m 
Staket till hönsgård Höjd inne i huset V / H: 2,15–2,35 meter 
Serviceavtal Vikt: ca 4200 kg 
Rådgivning El-anslutning: 230/240 V 
Förmedling av hönor Vattenanslutning: 1/2” eller 3/4” 
  

 

 

Bild: I Löfquist. Gödselband som töms manuellt med en vev ute på hyddan. 

Det pågår ett utvecklingsarbete med att få driften att fungera med solceller, vilket hade 
underlättat flytt av hyddan.  

600 huset (har några skillnader mot 340 huset) 
• I redena är det monterat gult ljus som minskar antalet golvägg genom ökat redessök.  
• Semiautomatiskt äggband som tar in äggen i servicerummet. 
• Huset har komplett OMRON PLC styrning med touchskärm. Detta styr all elektrisk 

utrustning i vagnen. Skärmen är monterad i servicedelen. Det går till exempel att 
ställa in ljustider, gryning och skymningstider samt öppnings och stängningstider för 
redena.  

• Finns möjlighet att välja till automatisk utfodring.  



 

Bild: I Löfquist. Automatisk utfodring placerad under redena på golvet.,  

 

 

Bild: I Löfquist. Interiör från hönshuset med en lång rad av rede och vattennipplar.  

 

Teknisk data 

Antal ekologiska höns: 600 stycken 
Nyttoareal: 90 m² 
Antal höns per m² rede: 49 stycken 
Antal höns/vattennippel: 12,5 stycken 
Vagnens längd: 12 m 
Bredd inkl. verandor: 7,8 m 
Höjd inne i vagnen: 2,35-2,55m 
Vikt: ca 6800 kg 

 

 

  



Vad ingår i Big Dutchmans hus?  
Natura Caravan 

• Vagnen som rymmer 800 ekologiska höns väger 10 ton. Med foder, gödsel och djur, 
väger den uppskattningsvis 13 ton. 

• Ska vara smidig att flytta trots vikten. 
• Har automatiskt äggband i vagnen. 
• Bra övervakningslösningar, varnar exempelvis om foder inte kommer fram eller om 

strömmen går. Har sms-larm.  
• Vagnen kan flyttas med en tillkopplad dolly plus traktor. 
• I ena änden av vagnen finns det ett teknikrum där äggen transporteras och packas.  
• I andra änden av vagnen transporteras gödseln ut via transportband, i två våningar. 
• El- och vattenförsörjning sker idag via kabel och vattenslang. Men förhoppningen är 

att vagnen ska drivas framåt off-grind av solkraft och vattentankar i framtiden. 
• Vagnen är vinterbonad.  
• Har automatiskt fodersystem, ägginsamling, klimatkontroll och utgödsling. Även 

värmeisolerad med takfönster. 
• När den levereras är inte hela vagnen utfälld och hopmonterad. Det betyder att det 

har tid att montera, dock så är den inte större än en lastbilstrailer i hopfällt läge och 
är därför smidig att flytta. När den är i produktion kan den flyttas i utfällt läge. 

• När den är infälld har den måtten 2,55m x 13,6m x 4m. 
• När den är utfälld har den måtten 7,5m x 13,6 m. 
• Har spaltgolv. 
• LED ljus, som är energisparande.  
• Har helt golv för att hindra utsläpp att tränga genom marken.  

 

 

Bild: https://cdn.bigdutchman.com/fileadmin/content/egg/products/en/Egg-production-
mobile-housing-system-NATURA-Caravan-Big-Dutchman-en.pdf 

 

Natura Camp ll 
• För upp till 1000 ekologiska höns. 
• Självförsörjande på el, genom solceller, som gör att vagnen kan flyttas off-grid. 
• Forcerad ventilation.  

Har helt golv för att hindra utsläpp att tränga genom marken.  

 



Erfarenheter från Storbritannien 
Den engelska produktionen har ofta enklare och billigare lösningar än vad som finns på 
nordiska marknaden. Det innebär fler timmar med manuellt arbete, men en betydligt billigare 
investering. På en del av de ekologiska gårdarna har man byggt upp en mer integrerad 
djurhållning med växtodlingen än här. Agroforesty och äggproduktion är en bra kombination, 
där träden ger både skydd mot rovfåglar och skugga för hönsen. En ídé som provades var 
att ge hönsen större möjlighet att välja föda genom att få tillgång till olika grödblandningar 
direkt på fält. Den biologiska mångfalden var stor på fältet och det fanns både spannmål, 
baljväxter och örter och naturligtvis insekter och mask att äta. 

 

 

Bild: I Löfquist. En mångfald av växter som ger vinterföda till hönsen 

Här på bilden visas en rundhydda som byggs om till värphöns. Solceller driver lucköppning 
och ljus. Hyddan har medar, istället för hjul, och dras fram på skiftet med traktor. Flera 
hyddor sattes i ett inhägnat område med ett par hundra meters avstånd så att hönsen 
hittade hem till rätt hus. Var fjärde vecka flyttades husen. Fodret lagrades i enkla behållare 
och fylldes på 1 gång per vecka. Påfyllning av foderautomater gjordes manuellt varje dag. 
Även äggen samlades in manuellt. 

 

Bild: I Löfquist. En enklare variant av hydda men med solcellsdriven lucköppning och 
stängning. 



 
Bild: i Löfquist. Foderautomater till hönsen som fylldes på manuellt en gång om dagen. 

Det var stor mångfald när det gällde raser och raskombinationer som testades för att hitta 
den optimala hönan som kunde producera ägg på ett enklare foder. De födde också upp 
egna kycklingar och unghöns i hyddor utomhus. Kycklingarna hade gasol som värmekälla för 
att klara sig den första perioden. 

 

 

 

 

Bild: I Löfquist. Egen uppfödning av kycklingar och unghöns i mobila hyddor 

 

 



 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MOBILA HÖNSHUS 
 

 
Vad är negativt? 

 
Vad kan bli bättre? 

 
Vad är bra? 

Mobila lösningar- 
Köpta färdiga system 

Prislappen. 
Energiförsörjningen. 
Vagnarna är väldigt 
tunga. Kräver en större 
maskin för flytt. 
Mer krävande i 
arbetstid än i ett 
stationärt stall. 
Manuellt arbete. 

Storleken och bredden 
av vagnarna kan vara 
ett problem vid flytt 
av vagnarna.  

Det är genomtänka 
lösningar som 
underlättar det dagliga 
arbetet. 
Det är färdigt att börja 
använda vid leverans.  
Ingår servicedel i 
vagnarna, allt samlat.  
Sprider gödseln bättre 
än i ett stationärt stall. 
Kan förbättra betes- 
och åkermarker under 
produktion. 
Bygger ej fast sig i ett 
system. – kan avyttras 
till annan producent 
 

Mobila lösningar- 
egenkonstruerade 

Kräver tid och kunskap. 
Mer krävande i 
arbetstid än i ett 
stationärt stall. 
Manuellt arbete. 

 Möjlighet att anpassa 
och göra unika 
lösningar för just sin 
gård. 
Har möjlighet att 
bygga lättare hus, 
kanske ej behöver stor 
maskin för att flytta 
dem. Kanske kan 
flyttas med ex: en ATV 
istället. 
Kan bygga billigare. 
Sprider gödseln bättre 
än i ett stationärt stall. 
Kan förbättra betes- 
och åkermarker under 
produktion. 
Bygger ej fast sig i ett 
system. 

Stationärt stall Parasiter. 
Hög belastning av 
marken nära stallet 
(gödsel). 
Prislappen, risk att 
”bygga fast sig i ett 
system”. 
 
 

 Ofta mer rationella 
system kring de 
dagliga sysslorna.  
Enklare att styra 
miljön.  
Mindre arbetstid. 
Mindre manuellt 
arbete. 

 

 



Slaktkycklingar 
Det finns möjlighet att köpa rundhallar och inreda själv, det har ett flertal producenter gjort. 
En fördel med slaktkycklingar är att inreda till dem är relativt enkelt, de behöver inte så 
mycket utrustning. Dock ska man tänka på att man behöver ha konstruktioner som är stabila 
för väder och vind, och vid flytt. Samt att de är isolerade, och att man kan hålla dem 
uppvärmda även under kallare delen av året. Växande djur kräver mycket energi. 

Skillnad mot gris är att kycklingar har mycket känsligare fötter, är mer temperaturkänsliga, 
samt kräver ljusprogram. (OM man behöver producera i den takt det görs idag!) 

 

 

Bild: I Lundmark. Äldre triangelhus som varit i drift flera år med enkel utfodring där fodret 
skruvas fram till automater 

 

 

 
Bild: I Lundmark. Hyddan förankras med jordborr, ett längre borr på vindsidan. Annars risk 
för den flyger iväg med vinden. 



 

Bild: I Lundmark. En vattenbrunn inne i hyddan kan lösa vattenförsörjningen under vintern. 

 

Energieffektivitet för olika systemlösningar 
I utomhusproduktion är det ofta en större energiåtgång  per producerad enhet om det 
endast tas hänsyn till det löpande arbetet i produktionen. I dessa system ska både vatten 
och foder transporteras ut till djuren på fältet och djur ska flyttas mellan fält. Om det görs en 
mer helhetsbedömning där hänsyn tas till grisarnas arbete i fält samt att de sprider gödsel 
själva fås en annan bild. Dock är det avgörande att transport av foder och vatten sker på ett 
så energisnålt sätt som möjligt för att minska klimatpåverkan. Planering av arbetsmomenten 
är extra viktigt för att få ner tidsåtgången. 

Generellt brukar man räkna med att en elmotor är minst tre gånger så effektiv som en 
förbränningsmotor. Så om det finns lämpliga maskiner med elmotor är det ett mycket 
intressant alternativ att beakta. 

 

Energibärare kWh/enhet Gram co2-
ekv/ 
kWh 

Kr/kWh Utnyttjande i % 
/verkningsgrad 

El 1/kWh 90 0,4-0,7 50–400 
Diesel 9800/m3 275 1 25–80 
HVO 9440 /m3 48 1,3 25-80 
     

Tabell: Jämförelse olika energibärare Källa: Max Jamieson, HIR Skåne 2021. 

 

Utfodring   
En mobil hammarkvarn  
Det finns en mobil hammarkvarn och blandare från Canada som kan göra olika sorts foder 
direkt ute på fältet. Det är en flexibel lösning, men mycket energikrävande och drivs av 
diesel. Klimatmässigt är den en riktig dålig variant. 

 



 
Bild. En mobil enkel foderanläggning som kräver mycket fossil energi – ett dåligt klimatval! 

 

Ett test med utfodring med el- eller dieseldrivna motorer 
En jämförelse gjordes på energiförbrukningen vid utfodringen i en besättning. En 
dieseldriven traktor jämfördes med en eldriven lastare för att se hur mycket energi det var 
möjlighet att spara.  

Traktorn förbrukar 8 l diesel/timme och används 2,5 timmar per dag. För samma arbete med 
utfodringen används en eldriven lastare på totalt 30 kW eleffekt med samma drifttid.  
Jämförelse görs för ett helt år utan hänsyn till arbetskostnad. Dieselkostnad beräknas vara 1 
kr/kWh och motsvarande pris för elen är 0,55 kr/kWh. Den minskade klimatbelastningen blir 
ca 17 ton CO2.. .Besparingen ca 56 000 kr. 

 

 Energiförbrukning, 
kWh 

CO2-ekv, 
kg 

Besparing i 
CO2-ekv., kg 
 

Kostnad, 
kr 

Besparing, 
kr 

Diesel 70 560 19404  70560  
El 27 000 2430 16974 14850 55710 

 Källa: Max Jamieson, HIR Skåne 2021 

 

Används i stället en minilastare med en foderskopa minskar energiförbrukningen till ungefär 
hälften, dvs ca 35 000 kWh. Det innebär en minskning med ca 7 ton CO2... Detta under 
förutsättning att minilastaren har den kapacitet som behövs och inte behöver köra fler 
rundor än en traktor. En minilastare är ofta mer lämpad för en mindre besättning där det 
räcker med ca: 700-800 kg foder per gång. För en äggproducent i mindre skala kan en ATV 
eller UTV vara ett annat alternativ, då det är mindre fodermängder som ska transporteras ut 
och ägg som ska tas hem. 

En test med vattentransport  
Om det ska transporteras ut vatten till grisar i fält är det en dyr och tidskrävande åtgärd. Vid 
en tidsstudie i detta projekt studerades det att köra ut vatten i en IBC-tank i frontlyften på 
en traktor. Det tog ca; 14-15 minuter att efter påfyllning av tanken köra traktorn ca: 200 m 
och göra tre stopp för att fylla vattenbaljor med ca: 500 l vatten totalt. Fyllning av tanken 
tog ca: 20-25 minuter för 500 l beroende på vattentryck, men när tanken fylls kan man göra 
annat. Om vatten körs dagligen med en traktor som drar 8 l, dvs. 2 l bränsle per dag, är 
kostnaden ca: 500 kr per traktortimme inklusive bränsle, så blir det ca: 125 kr. Till detta 



tillkommer ersättning för arbetstid (240 kr/timme) och totalt blir det ca: 185 kr/dag. Daglig 
körning med traktor under ett år innebär en kostnad på 67 000 kr. Skulle traktorn bytas ut 
till en minilastare minskar bränsleförbrukningen till ca: 3,5-4 l/timme men fortfarande är den 
årliga kostnaden hög, men sjunker till ca: 130 kr/dag dvs. 45-47 000 kr per år i detta 
exempel.  

Körs både foder och vatten ut samtidigt blir det mer effektivt, men fortfarande är det 
arbetskrävande och kostsamt.  

Väljer lantbrukaren att istället gräva ner vattenledningar för att slippa köra ut vattnet 
minskar både dieselförbrukningen och arbetstiden kraftigt. Investeringen i detta exempel för 
att gräva ner vattenslang 200 m inklusive brunn, kran och kopplingar blir ca: 10-12 000 kr. 
Grävning ca: 4500 kr -5000 kr, PEM-slang 32 mm kostar ca: 20 kr/m och till brunn används 
en meter vägtrumma med diametern 500 mm (300 kr). Trumman grävs ner på en meters 
djup och PEM-slangen matas in i trumman underifrån och kran sätts på frostfritt djup. 
Brunnen täcks med lock och ev: isolering läggs underlocket under vintern. En slang kopplas 
till kranen som förser vattenkar med flottörer med vatten. Vintertid förvaras slangen i 
brunnen. Om denna investering håller i 20 år men grisarna är bara på fältet vart 4:e år 
kostar detta ca: 2500–3000 kr per år. 

Jämförelse av två system  
Två system med uppfödning av slaktsvin (30–120 kg levande vikt) har jämförts under en 
period under sommar – höst. Studien har främst fokuserats på arbetstid och 
energiförbrukning, men även effekter på mark och djurhälsa har noterats. 

- MOP Hyddor av den lilla modellen MOP 8025, som rymmer max 25 stycken slaktsvin per 
hydda. Det finns en instängslad utehage som är monterad bakom hyddan, samt 
vattentank och foderbehållare vid motsatt gavel. Solceller driver den automatiska 
utfodringen, där grisarna kan få foder upp till fyra gånger per dag i krubbor inne i hyddan.  
Vattentilldelning i nipplar i utehagen. Vattenbad /svalka i plasttråg av typen som används 
till fotbad åt kor. 
Hyddan flyttas fram på fältet med traktor en gång per dag, hyddan går på hjul. Vatten 
och foder fylls på var 4:e – 7:e dag beroende av hur stora grisarna är, och fylls med hjälp 
av traktor.  Vid testen var det två hyddor inkluderade, dvs. totalt fanns det 50 slaktsvin 
med.  

 
 

   

Bild: M Nyman. MOP-hydda 8025 med utehage. Bild: Innehyddan med foderkrubba 
längs långsidan  

 



Det finns även en större modell, MOP 9050, som rymmer 50 grisar. Hyddan består av 
två separata avdelningar som skiljs åt av foderkrubba och utfodringsanläggning 
Stallets sidosektioner är hopfällbara för att tillåta transport på väg.  
 

 
Bild: M Nyman. Vattentankar och fodersilo på gaveln på MOP-hyddan.  
 

 

- Hyddor i stor inhägnad med staket med eltrådar och med ca 50 st grisar i 
fållan. Stängslet flyttades 3 ggr under uppfödningsperioden för att ge tillgång till nytt 
bete. I fållan fanns det foderautomater där grisarna fick fri tillgång av foder fram till 60 
kg levande vikt därefter var det restriktiv utfodring i tråg 2 ggr per dag fram till slakt.  
Utkörning av foder med traktor. Vattenledning var nedgrävd till fältet, med vattenslang 
fram till vattenkar med flottör. 

 

 

Bild: I Löfquist. Isolerade plåthyddor som användes till slaktsvinen är av samma typ som till 
dräktiga suggor 

 

Daglig skötsel  
Daglig skötsel i MOP-hyddorna var att flytta fram hyddan med traktorn så att grisarna fick en 
helt ny frisk betesyta att beta och böka i. Samtidigt kollade man att grisarna mådde bra och 
att vatten och fodertilldelningen fungerade. I början när grisarna var nyligen inflyttade i 
hyddan fick man se till att de inte började gödsla i en hörna i hyddan. Då fick man snabbt 
gödsla ut och strö med halm. När grisarna blev inflyttade i hyddan gavs det en stor mängd 



halm, ca: 150–200 kg halm per hydda. Därefter halmades ca: 1 gång per vecka. Foder och 
vatten fylldes på var 4:e till 7:e dag beroende på storlek på gris samt vädret. Ett varmt väder 
krävde mer vatten, både att dricka och att svalka sig i. Påfyllning av vatten gjordes genom 
att fylla en IBC tank och ta med och byta ut den mot den tomma tanken på hyddan. Fodret 
fylldes på med hjälp av skopa på traktorn. 

 

   

Bild: Påfyllning av foderbehållaren.   Bild: L Höök. Vattensvalka! 

 
 

Stora fållor med stor rörelsefrihet 
Innan grisarna flyttades till inhägnaden i det andra systemet hade fållan stängslats in med 
två elttrådar. Fållan var från början ca: 0,3 ha med utökas tre gånger tills fållan var ca: 0,6 
ha, dvs. 100*60 m. 



  

Bild: I Löfquist. På väg till foderautomaten som servade 50 grisar. Rörelsefriheten är mycket 
större här! 

 

Den dagliga skötseln i detta system var att rengöra vattenkar och se till att det fanns foder 
samt kontrollera att grisarna mådde bra. Under första perioden fram till grisarna vägde ca: 
60 kg fylldes fodret på var tredje-fjärde dag. Intervallet berodde på hur gamla grisarna var, 
dvs. hur mycket de åt.  Det fanns en större foderautomat med 6 ätplatser per fålla, som 
rymde ca 550 kg foder. Den servade 50 grisar i fållan. När huvuddelen av grisarna vuxit upp 
till 60–70 kg blev det restriktiv utfodring. Grisarna fick foder i ett långt tråg där alla kunde 
äta samtidigt, morgon och kväll. Fodret kördes ut med traktor. Längs fållan fanns det en 
traktorväg som användes vid alla transporter ut i fält. 

De fristående hyddorna halmades rejält innan grisarna flyttades in och fylldes sen på efter 
behov, ca: en gång per vecka. Tre gångar under de 100 dagarnas uppfödning flyttades 
staketet för att grisarna skulle få mer mark. En utökning med ca 1000-–1500 m2 per gång, 
men hyddorna stod på samma plats hela tiden och flyttades inte under uppfödningen. Under 
vissa perioder när det regnat mycket och det var blött i fält, halmades det framför ingången. 

 

Bild: G Helmfrid. En gyttjedoppad gris. 

 

Jämförelse av arbetstid och bränsleförbrukning 
Grisarna växte ungefär lika bra i båda systemen, men det fanns en tendens till större 
spridning i gruppen med en foderautomat med begränsat antal foderplatser, 6 stycken på 50 
grisar. Det innebär en längre utslaktningsperiod. Enligt rekommendation skulle automaten 
räcka till ca: 100 grisar, men då blir troligtvis det en ännu större viktspridning i gruppen. I 
MOP-hyddan utfodrades grisarna automatiskt tre gånger per dag och alla grisarna åt 
samtidigt. Men i slutet av perioden när grisarna var stora var det trångt vid foderkrubban. 

I jämförelsen antogs att körning till och från fållan i fält tog 5 minuter i båda fallen.  



Tidsåtgången för att sköta de två MOP-hyddorna under 14 veckor 
Flyttning av endast hyddor 5 dagar i veckan á 15 min dvs 75 minuter per vecka. (1050 min) 
Flyttning samt vatten och foder 1 dagar 40 min dvs. 50 min per vecka (700) 
Flyttning samt vatten och foder samt strö 1 gång per vecka dvs. 60 min (840) 
Tillsyn, rengöring ca: 20 min per vecka    (280) 

Totalt 57 min arbetstid /gris varav 
ca 48 min traktortid/gris 

 

I det andra systemet med stora fållan var tidsåtgången 
Uppsättning av fålla samt flytt av staket 3 ggr, 4 + 4,5 timmar  (510 min) 
3 ggr per vecka utfodring 20 min per gång, 60 min per vecka i 6 v  (360) 
2 ggr per dag utfodring 20 min per dag, 140 min per vecka i 8 v  (1120) 
Tillsyn, rengöring 30 min per vecka    (420) 

Totalt ca: 48 min arbetstid/gris varav 
ca 32 min traktortid/gris 

  

Längre arbetstid och högre energiåtgång per gris i MOP-hyddan men det finns 
andra fördelar 
Skötsel av grisar i den mobila hyddan tog längre tid än för grisarna i stora fållan och det var 
fler traktortimmar, dvs. högre energiåtgång. Arbetstiden i stora fållan var ca: 9 min kortare 
per gris och energibehovet beräknat på antalet traktortimmar ca: 2/3.  Under testen var det 
50 grisar per system som studierna bygger på, men om det finns fler grisar i produktion 
sjunker arbetstiden per gris, eftersom körningarna fördelas på fler individer. 

Till MOP-hyddans stora nackdel är den högre energiåtgången för att flytta hyddan dagligen. 
Traktorn ska köras ut på fältet och koppla hyddan och dra fram den varje dag.  Hagen 
bakom hyddan är begränsande med knappt 30 m2 och den betas och bökas upp snabbt av 
25 grisar. Så för att hålla grisarna aktiva i en bra miljö måste hyddan flyttas regelbundet. 
Genom att hyddan rör sig framåt blir spridningen av gödsel på fältet mycket jämnare. 
Möjligheten finns att flytta hyddan oftare för stora grisar och med lite längre intervall för de 
yngsta. Genom att grisarna oftast hinner böka upp det mesta av ytan blir det en bättre 
ogrässanering än när grisarna har ett stort fält. När grisar går på stora ytor väljer de i första 
hand att böka upp längs fältkanter eller runt stolpar, stenar eller andra fälthinder. Grisarna 
letar efter rötter, insekter och mask och det finns det mycket mer av i fältkanten.  När grisar 
finns i den mobila hyddor kan resten av fältet utnyttjas till antingen andra betande djur eller 
slåtter, vilket ger ett mycket högre utnyttjande av marken. Tyvärr blir det mycket körning i 
fält när hyddan ska flyttas. Detta är negativt speciellt under blöta förhållanden då risken för 
markpackning ökar.  

Foderstyrningen som drivs av solcell i MOP-hyddan fungerar bra och ger samma giva i hela 
tråget, vilket kan ge jämnare fodertilldelning än med foderautomater. Risken är att det finns 
för få ätplatser och de svaga, lågrankade individerna inte äter tillräckligt. Under 
vinterperioden får man vara uppmärksam så att batterierna hinner laddas tillräckligt av 
solcellerna i den mobila hyddan. Extra batterier behövs som uppbackning så systemet inte 
stannar. Det finns idag en app till telefonen som via Bluetooth kan checka batteriets 
laddning. En enkel koll som tar några sekunder. 



Den största fördelen i den stora fållan är att grisarna har större rörelsefrihet och kan själva 
välja plats att böka, beta eller svalka sig i gyttjan.  

 
Bild: I Löfquist. En app i telefonen  
hjälper till att hålla koll på batteriet. 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER RESULTATET 
 

 
Vad är negativt? 

 
Vad kan bli bättre? 

 
Vad är bra? 

Mobila lösningar- 
Typ MOP-hydda 

Framdrivning med 
traktor – mycket 
energikrävande. 
Hög arbetsåtgång pga. 
flyttning dagligen. 
Risk för markpackning 
speciellt blöta dagar. 
Begränsad yta för 
grisarna att springa och 
röra sig på. 
. 

Vattenförsörjning utan 
trycksatt system – lågt 
tryck i nipplar. 
Vattenbad /gyttjebad 
under varma dagar. 
Större utehage. 
 
Passar främst till 
mindre besättningar – 
för tids- och 
energikrävande för 
stora. 

Flexibelt system. 
Bra foderstyrning som 
drivs av solcell 
(förnyelsebar energi.) 
Jämnare tillväxt på 
grisarna. 
Snabbare och enklare 
att plocka ut slaktdjur. 
Effektiv 
markanvändning. 
Jämn spridning av 
gödsel. 
Bra ogräsbekämpning. 
Bök – jordbearbetning. 
Finns större hydda för 
50 grisar. 

Lösningar- 
Fristående hyddor i 
större fållor 

Ojämn spridning av 
gödsel. 
Ojämn bökning och 
jordbearbetning. 
Sämre 
ogräsbekämpning. 
Hög arbetsinsats för att 
bygga och flytta fållor. 
Svårt att hantera/ 
fånga enskilda 
individer. 
Tidskrävande hantering 
vid utskiljning till 
vägning och slakt. 

Styrning av foder. 
Antal ätplatser vid fri 
tilldelning. 
Flera automater på 
flera ställen. 
 

Effektivare skötsel per 
gris – lägre arbetstid 
och energiåtgång. 
Automatisk 
vattentilldelning med 
nedgrävt vatten och 
vattenkar med flottör. 
Stora ytor för grisarna 
att springa på och att 
utforska. 
Möjlighet att skapa 
gyttjebad. 
Lättare att få rationell 
drift.  
Bygger ej fast sig i ett 
system. 



Utveckling av system 
Efter jämförelsen mellan olika mobila system och olika studiebesök framkom det hur viktigt 
det är att hitta ett annat sätt för framdrivning av mobila hyddor än att koppla för en traktor. 
Idag finns inget alternativ utan en traktor eller lastare får dra fram hyddorna. Det bästa är 
om det finns en lastare med eldrift som kan användas, men fortfarande blir det många extra 
överfarter på fältet. Därför valde vi att försöka hitta en lösning på framdrivning av mobila 
hyddor. En lösning som kan användas av många, för olika mobila enheter. 

Framdrivning till en MOP-hydda 
Första prototypen av framdrivning byggdes av en begagnad bakaxel från en lätt lastbil. 

En nerväxlad 12 volts elmotor var drivkällan och strömmen togs från det mobila grishusets 
batteridepå. Framdrivningen var fast monterad på grishuset, vilket blev en dyr investering att 
ha en framdrivning på varje enhet. 

Funktionen var inte tillfredsställande och även lite för klen. Detta förslag förkastades och 
arbetet fortsatte… 

Nuvarande framdrivning är byggd för att vara mobil och lätt kunna kopplas på olika flyttbara 
grishus eller andra enheter. Två breda drivande hjul drivs av hydrauliska hjulmotorer. 

Ett 24 volts hydraulaggregat förser motorerna med olja för drivningen. 

Drivenheten har egen solcellsanläggning på 320 W, regulator och batteridepå om 190 
amperetimmar. 

Den körs med tvåhandsfattning och är höj och sänkbar för att lätt kunna kopplas till det 
mobila grishuset. Visionen är att kunna flytta hyddan med en app i telefonen. 

Fortfarande finns det behov av ett utvecklingsarbete, men det är en början. (se film på 
Youtube) 

Genom att ha en framdrivningsenhet på fältet minskas arbetstiden och framför allt 
energiåtgången av fossila bränslen avsevärt.  

Denna enhet kan spara ca 20–22 minuter per gris i arbetstid och körtid. Inbesparningen per 
gris bli med 20 min effektivare skötsel ca: 245 kr, om arbetet kostar 240 kr och traktorn 500 
kr per timme. 

På ett år med tre omgångar grisar i 2 st. MOP-hyddor (totalt 150 grisar) skulle det innebära 
minst en besparing på 37 000 kr. 

 



 

Bild: I Löfquist. Herkules – en ersättare till traktorn. 

 

  



Sammanfattning  
Inom ekologisk djurhållning strävar man efter en god djurhälsa och god miljö samt system 
där djuren har möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. De mobila system med 
utomhusproduktion har ofta större förutsättningar att ge en mer omväxlande och berikande 
miljö för djuren än för de inne i stall där det är begränsade ytor och högre beläggning. Men 
systemet med mobila hyddor övergavs av flera producenter därför att arbetsinsatsen var för 
stor och energiåtgången hög för den dagliga skötseln. 

Ett av de större problemen idag för den KRAV-godkända produktionen är att många 
besättningar hamnar i en parasitfälla. De permanenta stallen används hela året. Under 
betesperioden när grisarna har tillgång till bete utgår de från stallbyggnaden. Det är det en 
stor risk att betesfållorna används med för kort intervall och med för mycket djur på marken. 
Både växtnäringsbelastningen och parasitförekomsten blir hög på dessa betesskiften i 
anslutning till stallet. 

Syftet med detta projekt var att hitta bättre lösningar för mobila system för skötsel av de 
dagliga sysslorna, då främst för fågel och gris. Lösningar som är energieffektiva och 
resurssnåla, fungerar i fält och med en energiförsörjning baserat på förnyelsebar energi. 

Samlade erfarenheter från olika studiebesök 
När man söker erfarenhet och kunskap om produktion utomhus för gris och fågel, är 
Storbritannien ett av de bästa alternativen. De har en betydande del av sin svinproduktion 
utomhus fortfarande. Därför finns här också ett stort utbud av hyddor, foderautomater och 
vattenkar som är svårt att finna någon annanstans. Fortfarande tämligen enkla, billigare 
lösningar för att inte ”bygga fast” sig i en produktion där lönsamheten kan variera kraftigt. 

I Danmark finns det också en stor erfarenhet då alla ekologiska suggor ska vara ute året 
runt. I detta land satsas det mycket resurser att få fram både nya hyddor, system i skog, 
med träd eller nya robusta raser. Här kan man hämta mycket runt produktionen och framför 
allt ta med sig mycket kunskap från olika tester och försök. Danmark har ett förnyat fokus på 
grisar på ”friland” och hur djurvälfärden kan förbättras. 

I Sverige har vi få besättningar som har kvar sina grisar eller höns/kyckling ute hela året. 
Det finns ett par som kombinerar systemen med att ha djuren ute i fält under 
sommarperioden men flyttar in dem i stallar under vintern. Detta innebär att man får ha två 
system vilket är kostsamt, men producenterna tycker ändå att det är så många fördelar med 
detta att det är värt det. Med tanke på om vi kommer att få ett mer extremt väder kan detta 
absolut vara ett bra alternativ. Djuren finns inne när det är mycket blött och det är direkt 
olämpligt att köra på fältet med tanke på markpackningen. 

Förslag på förbättrade lösningar  
I projektet har vi tittat på två olika system. Ett med mobila hus när allt (foder och vatten) 
följer med vid flytt och ett annat med stor fålla där staketet flyttas 3 gånger med hyddan 
står kvar under hela perioden. 

Det mobila huset som flyttas fram varje dag har fördelen att växtnäringen/gödseln sprids 
jämnt och det blir uppbökat eller markberett över hela fältet. Dessutom kan marken 
användas runt hyddan till slåtter eller betande djur, vilket ökar markanvändningen betydligt. 
Den stora nackdelen är att hyddan ska flyttas dagligen. För djurens del måste den flyttas 
ofta för det är en begränsad utehage och de behöver grönt gräs till bete eller böka för att 
det vara en bra djurvälfärd. 



Grisar i stora fållan kräver mindre arbete och energiförbrukning blir lägre med färre 
traktortimmar. Grisarna har dessutom stora ytor att springa på. 

Förbättrande åtgärder 
En av de bästa åtgärder som kan göras som inte är så kostsam eller svår – är att gräva ner 
vattenledningar och slippa köra vatten. Det förutsätter att arronderingen är samlad, men det 
är alltid värt att räkna på. En brunn som görs av ett stort markrör som finns nedgrävt på 80-
100 cm djup. där sätts kran och kopplingar under lock dit slang kopplas. 

Ett annat enklare tips är att ha raka körvägar och en välplanerad produktion. 
Foderautomater ska fyllas utifrån körväg. Är det stora mängder är det traktor med fodervagn 
med skruv som är mest effektivt.  Det gäller alltid att planera sina körningar. Är det möjligt 
så ta med så mycket som möjligt på en vagn, såsom olika sorters foder och ev strö eller 
vatten. Målsättningen är så få överfarter som möjligt. Fodret måste också skyddas från 
fåglar och gnagare, och det är viktigt att ha så lite foderspill som möjligt. Foder på backen 
lockar till sig vilda djur som kan kontaminera fodret. 

För att minska både kostnader och miljöpåverkan ska man sträva efter att finna maskiner 
med eldrift. Det finns ett utbud idag och det blir bara bättre. Eldrift tar ca en tredje del av 
den energi som dieseldrivna fordon gör.  

Vår satsning inom projektet blev att lösa framdrivning av mobila hyddor utan att behöva 
koppla en traktor. Det är idag en mobil enhet  med två breda drivande hjul drivs av 
hydrauliska hjulmotorer. Ett 24 volts hydraulaggregat förser motorerna med olja för 
drivningen. Drivenheten har egen solcellsanläggning på 320 W, regulator och batteridepå om 
190 amperetimmar. 

Den körs med tvåhandsfattning och är höj och sänkbar för att lätt kunna kopplas till det 
mobila grishuset. Visionen är att kunna flytta hyddan med en app i telefonen. 

Hönshus 
När det gäller moderna hönshus finns det idag stora enheter, fullutrustade, på marknaden. 
Husen verkar fungera mycket bra med god djurhälsa och rationell drift. Frågan är bara hur 
stort kan ett hus vara och fortfarande vara mobilt. Det är dessutom mycket stora 
investeringar. Här finns fortfarande ett stort behov att få solceller att fungera. Idag 
rekommenderas helst anslutning av vattenslang och elkabel. 

Djurhälsan och djurvälfärden – viktiga parametrar 
En utomhus miljö är nästan alltid en mer berikande miljö än inne för både höna eller gris. 
Det finns möjlighet till fodersök under stor del av dygnet och djuren kan vara mycket mer 
aktiva ute. 

Djurhälsan är ofta bättre hos framför allt hos gris med mindre lunglidande än inne på stall 
Det är ett lägre smittryck tack vare större ytor och frisk luft. Dock kan det finnas mer 
problem med hältor i dessa system. Men ute finns det framför allt mycket större möjlighet 
att utöva sitt naturliga beteende och det är mycket viktigt för djurvälfärden. 
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