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Bondegården 
•  Hans Erik, Kirsten, 5 ansatte 
•  Laver forsøg & har 4 bondegårde. 
•  300 søer med produktion af 6000 

slagtesvin 
•  350 ha omlagt i 2007-2012, 290 ha 

høstes, resten græs og grise 
•  Ejer 235 ha 
•  13.000 arbejdstimer, 4000 traktor/

mototcykel timer  /år 













Nøgletal slagtesvin 2015 

•  Foderforbrug  2,95 FE/kg tilvækst 
•  Tilvækst   950 g/dag 
•  Døde    2,5 % 
•  Kød    58,9 % 
•  DB    500 kr/gris 



Fordeling af udgifter til prod. 
 af 1 kg økologisk kød 
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”Andre omkostninger” er udgifter til avl,  
dyrlæge, el og vand 

Total: 19,40 kr./kg 





























Lave hegn, strø og flytte hytter 

















Nøgletal søer 2015 

•  Levendefødte/kuld   14,2 grise 
•  Fravænnede/kuld   11,5 grise 
•  Døde til fravænning   19,2 % 
•  Fravænnede/årsso   22,6 grise 
•  Foderforbrug/so    2100 FE 
•  DB/so      9950 kr/år 
•  Tilvækst smågrise   450 g/dag 
•  Foderforbrug smågrise  2,35 FE/kg 



Hvorfor økogrise 

•  Let at starte, og man kan starte i det små. 
•  Spændende udfordringer. 

•  Det er sundt at være ude. 
•  Frit liv med glade dyr. 

•  Du er velset i lokalområdet. De kan se dyrene. 

•  Din borddame syntes det er sejt du er økologJ. 
•  Der er mange måder at have dyr ude på. 

•  Du er klar til fremtidens forbruger. 
•  Det bliver aldrig en rutine. 

•  Gode muligheder for øget afsætning. 
•  Du kommer aldrig til at kede digJ. 













Lupiner 



Karse 



Hestebønner 









Efterafgrøder 





Økonomi 

 
•  Gns. overskud de sidste 5 år. 2,2 mio kr.  
•  Forventet overskud de næste 5 år. Mere 

end 2,2 mio kr/år. 
•  Gæld. 47 mio. 

•  Omsætning godt 15 mio. 
•  Mål. Nedbringe gæld % til 50 % 



Tak for i dag. 


