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 ● Træer har gode effekter 
på flere fronter i forhold 
til grise på friland. Flere 
producenter har erfaringer 
med beplantning i 
deres grisefolde, men 
efterspørger vejledning 
i forhold til valg af arter 
og beplantningstæthed. 
Derfor er Seges og 
Skovskolen (KU) i gang 
med at indsamle viden, så 
de senere på året kan give 
konkrete forslag til dette.

 Ä 
Konklusion

Beplantning i grisefolde har en positiv effekt på dyrevelfærden i form af aktivering og skygge i sommermånederne. Foto: Linda Rosager Duve, Seges

Af Tove Serup - tos@seges.dk
Træer rummer potentialet for 
en række positive effekter ved 
produktion af grise på friland. 
Den ene er, at tilbyde skyg-
ge til dyrene, den anden er at 
danne grundlag for biodiver-
sitet, og den tredje er en mil-
jøforbedrende effekt. 

Med den tidshorisont, der 
er forbundet med dyrkning af 
træer, er det vigtigt at tænke 
godt igennem, hvordan man 
prioriterer effekterne. 

Flere producenter har en 
række erfaringer med træ-
er i grisefolde, men der fin-
des ikke en samlet vejledning 
i, hvordan man bedst beplan-
ter foldene. Seges Økologi 
Innovation er i samarbej-
de med Skovskolen, Nødebo, 

Københavns Universitet, i 
gang med at udarbejde en så-
dan vejledning, og arbejdet 
startede med et besøg hos tre 
økologiske svineproducenter, 
som alle har beplantning i de-
res grisefolde.

De første erfaringer
 ▶Pil og poppel vokser hurtigt, 
men har ikke det landsskabs-
mæssige udtryk, som de fle-
ste drømmer om fra f.eks. 
eg. Pil danner ikke krone på 
samme måde som f.eks. eg.
 ▶Hjemmehørende arter trives 
bedst og matcher potentialet 
for biodiversitet bedst
 ▶Når der plantes stikkende 
træer og buske ved siden af 
det egentlige træ, så kan ska-
der i nogen grad afværges

 ▶Vælg træart efter lokale kli-
maforhold og bonitet
 ▶Vær indstillet på en betyde-
lig arbejdsindsats med ren-
holdelse og opstamning de 
første par år
 ▶Vent min. 2 år efter plant-
ning inden pattegrisene får 
adgang til beplantnigen - 
til gengæld er de effektive 
ukrudtsryddere
 ▶Vent 4 - 5 år inden søerne får 
adgang til beplantningen
 ▶Belægningsgrad og ’hvilepe-
rioders’ længde har stor be-
tydning for, i hvor høj grad 
skadede træer kommer sig 
igen.

Kan skader undgås?
Afhængig af plantetæthed 
kan det diskuteres, om det 

I ’palmernes’ skygge
Fryd: På varme sommerdage er det en fryd at se grise nyde at ligge i træernes skygge.

er indsatsen værd at beskyt-
te hver enkelt træ. Hvis man, 
f.eks. på sigt gerne vil have 
fritstående eg, kan man væl-
ge kun at beskytte egen, mens 
andre arter plantes indimel-
lem som en slags ammetræer.

Der er flere erfaringer med, 
at grise går meget målrettet 
efter eg. Ønsker man sig eg, 
skal man altså både have tål-
modighed og arbejdskraft til 
at sætte beskyttelse op. Noget 
tyder på, at ahorn lades i fred 
og, at hyld ikke skades på bar-
ken, men her går grisene efter 
roden. 

Hvidtjørn og mirabelle er 
i nogen grad i stand til at be-
skytte sig selv.

Mange træarter kan godt 
komme til hægterne igen, hvis 
blot de får ro minimum hvert 
andet år, og en belægnings-
grad, der er tilpasset forhol-
dene.

Beplantning eller ej
Det er en stor beslutning at 

plante mange træer. Der kan 
være bekymringer om, hvor-
vidt beplantningen forringer 
ejendommens værdi, da det 
er uvist, om en ny ejer vil have 
brug for beplantningen. 

Hele samfundsudviklingen 
sætter dog fokus på miljø og 
biodiversitet, og der er allere-
de eksempler på, at långiveren 
har sat beplantning på priori-
teringslisten. Sluttelig må det 
ikke glemmes, at læhegn gav-
ner markernes mikroklima 
generelt, så det kan være rele-
vant, hvad enten der er grise-
hold eller ej.

Seges og Skovskolen fort-
sætter arbejdet med beplant-
ning i grisefolde og vil senere 
på året være klar med kon-
krete forslag til, hvordan man 
vælger beplantning og opnår 
et godt folddesign.

Fordelene
Faste sammensatte blandinger

God mave- tarm sundhed = dyrevelfærd 
og god økonomi

Kvalitetsfoder til skarpe priser

Kontrolleret og godkendt af Fødevarestyrelsen 
og ISO 22000 Certificeret.

 Brug dine egne råvarer til dit foder, 
så du sikre optimal kvalitet og økonomi

Hvorfor flytte gode 
råvarer, som kan bruges 
på egen bedrift? 
Vi blander dit foder af dine egne kvalitets-
råvarer og eget korn. Vi kommer gerne 
hver uge, så du altid er sikret frisk foder til 
dine dyr.
Vi har anlægget, så du sparer dyre investe-
ringer og omkostninger.

Også produktion af 
økologisk foder
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Bestil et uforpligtende besøg og hør 
hvordan du får sundt kvalitetsfoder. 
Ring i dag til Niels, Steen eller Jens

Er du nysgerrig? 
Se hvordan det foregår i vores 
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På nær få bid på barken har grisene 
ladet denne ahorn (også kaldet ær) 
være og i stedet brugt den til pleje. Det 
ses af den blankpudsede bark, og det 
kan træerne sagtens tåle.  
Foto: Peter Nedergaard, Skovskolen, KU.

 ● Alt tyder på, at grise foretrækker 
egetræ i forhold til at spise 
barken, det kan derfor være en 
god ide at beskytte egetræer. 
Ved hyld går de ikke efter 
barken, men derimod roden.

 Ä 
Fakta


