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På en gård med svine-produktion lever
der grise. Grisen er både planteæder og
kødæder. Nærmest altædende.
Hvad tror du den økologiske gris finder
når den går rundt på marken?
Den roder rundt med trynen nede i jorden
og æder både planter, rødder, regnorme
og frøer.

Gris

For at den skal blive mæt, æder den også
en del grovfoder i form af græs,
gulerødder, roer eller kogte kartofler.
Men den skal også have kraftfoder.
Det kan fx være byg, der giver den energi
til at vokse, holde sig varm og bevæge sig.
Hvor langt tror du, at en so går i løbet af
en dag på marken?
Helt op til 10 kilometer.
En økologisk so skal være på græs 150
dage om året, men de fleste er glade for
at være ude i det fri året rundt.
Også i snevejr.

Fra smågris til slagtesvin
En økologisk hungris, der har fået unger
kaldes for en so.
Den bor i en hytte på marken sammen
med ungerne.
Den får cirka 2 kuld unger om året.
Der er cirka 11 grise i hvert kuld.
Smågrisene bliver født i hytten, der er
foret godt med halm, som en slags rede.
Soen klarer fødslen selv uden jordemoder.
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I de første uger får grisene mælk hos soen.
De dier. Når de bliver lidt større begynder
de at gå på opdagelse udenfor hytten,
hvis vejret er godt, og mor giver lov.
Snart spæner de rundt og leger, mens de
begynder at nappe lidt til græsset.
Soen er på vagt og kan hurtigt kalde dem
til sig, hvis der kommer en ræv og der er
fare på færde.
På en varm dag tager grisene mudderbad.
Hvorfor mon de gør det? Jo, grise kan ikke
svede og derfor bruger de mudderet til at
lægge et køligt lag over huden.

Grise der ikke er økologiske
I samme år blev der produceret over
20 millioner slagtesvin på ikke-økologiske
gårde. Der lever grisene hele livet inde i
stalden og under trange forhold.
Hvad tror du, at landmanden gør for at
undgå, at dyrene får stress og bider i
hinandens haler i staldene? Han klipper
halen af grisene når de er små.
Det bryder den økologiske landmand sig
ikke om, han vil hellere give dyrene mere
plads så de ikke bider i hinandens haler.

På den måde undgår soen også at blive
skoldet af solen. Så det er vigtigt, at landmanden sørger for, at der er et mudderbad
på marken.
Når grisene er ca. 7 uger gamle, bliver
de vænnet fra at drikke mælk.
Derefter kommer de ind i en stald, hvor
der er et opholdsrum indenfor og udenfor
en løbegård. De får nu mere korn at spise
og når de vejer mellem 80 og 100 kilo
bliver de kørt til slagteriet.
Her bliver de bedøvet, slagtet og skåret
op til koteletter, flæskesteg, mørbrad og
meget andet.
I 2006 blev der produceret 56.000
økologiske slagtesvin i Danmark.
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1

Hvor mange smågrise får en so om året?

2

Et slagtesvin vejer 100 kilo før det bliver slagtet.
Efter slagtning er der 77 kilo kød og ben tilbage.
Hvor mange kilo er der sorteret fra?

Hvor meget er det i % ?

Du kan se mere om økologisk svinehold
på www.okologi.dk/undervisning

1.
2.

22
23, 23%

Rigtige svar:
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