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Sammendrag

I økologisk svineproduktion kastreres hangrise for at undgå ornelugt. Der er imidlertid et ønske i øko-

logisk svineproduktion om at undgå kastrering. I GUDP-projektet Økologisk svineproduktion 2014 –

uden kastration (NO-CAST) er mulighederne for produktion af hangrise med en lav frasortering på

grund af ornelugt undersøgt. På basis af projektets resultater anbefales, at hangrisene få dage forud for 

slagtning fodres med et fodermiddel, som markant sænker niveauet af skatol. I projektet er undersøgt 

fodring med henholdsvis tørret cikorierod og korn fire dage før slagtning. Begge fodringstiltag reduce-

rede skatoltallet markant ved slagtning. Niveauet af den anden komponent, der bidrager til ornelugt, 

androstenon, er i projektet påvist at kunne reduceres ved at sænke slagtevægten markant.

I et demonstrationsstudium lavet i NO-CAST projektet er undersøgt virkningen af slagtning ved 80 kg 

levende vægt og fodring med korn i fire dage før slagtning sammenlignet med slagtning ved 110 kg og 

normal fodring frem til slagtning. Formålet med denne rapport er at analysere de økonomiske konse-

kvenser ved at producere økologiske hangrise, som anbefalet i NO-CAST. I analysen tages udgangs-

punkt i de aktuelt opnåelige produktionsresultater i økologisk svineproduktion, produktions- og om-

kostningsniveauer og priser i økologisk svineproduktion, samt de frasorteringsprocenter for ornelugt, 

som er fundet i NO-CAST’s demonstrationsstudium.

I beregningerne er der taget udgangspunkt i en typisk dansk økologisk slagtesvineproduktion med en

slagtevægt på 85,7 kg (112 kg levende) og en indsættelsesvægt på 30 kg. Økonomien er beregnet pr. 

produceret han/galtgris og pr. stiplads pr. år. Beregninger af de økonomiske konsekvenser ved pro-

duktion er gennemført for en række sc o-

lagtevægte (86 og 61 kg slagtet). Der er endvidere be-

regnet på scenarier ved en frasortering på baggrund af en ’human nose test’, hvor grise med en lugtka-

rakter på 2 er sorteret fra. 

Resultaterne viser overordnet et markant lavere dækningsbidrag ved produktion af hangrise (uden 

kastration) sammenlignet med produktion af galtgrise (med kastration). Det gælder både, når dæk-

ningsbidraget beregnes pr. gris og pr. stiplads. Den afgørende faktor for økonomien er de valgte krite-

rier for frasortering som følge af ornelugt. Ved en frasortering baseret på 1 ppm androstenon og 0,25 

ppm skatol var dækningsbidraget negativt for alle senarier for hangriseproduktion. I beregningerne er 

frasorterede hangrise afregnet til en pris svarende til konventionelle orner. Ved en frasortering baseret 

på 2 ppm androstenon og 0,25 ppm skatol var dækningsbidraget positivt ved scenarierne, hvor der 

blev fodret med korn eller cikorie de sidste fire dage inden slagtning og en slagtevægt på 61 kg. Ved 

frasortering baseret på en ’human nose test’ var dækningsbidraget positivt for alle scenarier. Dæk-

ningsbidraget var dog stadig noget mindre for produktion af hangrise end dækningsbidraget for pro-

duktion af galtgrise.
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Baggrund

Økologisk svinekød er et klart alternativ til konventionelt svinekød fordi produktionsformen i

økologisk svineproduktion er markant forskellig fra konventionel indendørs svineproduktion. 

Økologisk svineproduktion har søer og pattegrise på græs året rundt, og slagtesvin har adgang til 

udearealer, sen fravænning og adgang til grovfoder. Med en markedsandel på kun 2 % har økologisk 

svineproduktion et stort udviklingspotentiale. 

I økologisk svineproduktion kastreres hangrise for at undgå ornelugt. Forbrugernes forventning om et 

naturligt produkt betyder, at et ophør med kastrering af hangrise vil give nye markedsførings-

muligheder. Resultater fra projektet NO-CAST har imidlertid vist, at andelen af økologisk producerede 

hangrise med ornelugt er så stor, at det er den væsentligste barriere for en markedsbaseret vækst i 

økologisk svineproduktion (Thomsen 2015).

Der er imidlertid et ønske i økologisk svineproduktion om at undgå kastrering. I GUDP projektet Øko-

logisk svineproduktion 2014 – uden kastration (NO-CAST) er mulighederne for produktion af hangrise

med en lav frasortering pga. ornelugt undersøgt. Undersøgelserne blev gennemført under produkti-

onsforhold i fem økologiske slagtesvinebesætninger. 

På basis af projektets resultater anbefales, at hangrisene få dage forud for slagtning fodres med et fo-

dermiddel, som markant sænker niveauet af skatol. I projektet er undersøgt fodring med henholdsvis 

tørret cikorierod og korn fire dage før slagtning. Begge fodringstiltag reducerede skatoltallet markant 

ved slagtning. Der er endvidere fundet en moderat reduktion i skatoltallet ved at forbedre grisenes 

hygiejneniveau forud for slagtning (Thomsen 2015).

Niveauet af den anden komponent, der bidrager til ornelugt, androstenon kan reduceres markant ved 

at sænke slagtevægten (Thomsen 2015).

I NO-CAST er der, som et demonstrationsstudium, undersøgt virkningen af slagtning ved 80 kg leven-

de vægt og fodring med korn i fire dage før slagtning sammenlignet med slagtning ved 110 kg og nor-

mal fodring frem til slagtning (Lahrmann et al., 2015). 

Formålet med nærværende rapport er at analysere de økonomiske konsekvenser ved at producere 

økologiske hangrise, som anbefalet i NO-CAST. I analysen tages udgangspunkt i de aktuelt opnåelige 

produktionsresultater i økologisk svineproduktion, produktions- og omkostningsniveauer og priser i 

økologisk svineproduktion, samt de frasorteringsprocenter for ornelugt, som er fundet i NO-CAST’s 

demonstrationsstudium.
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Forudsætninger

Der tages udgangspunkt i en typisk dansk økologisk slagtesvineproduktion med en slagtevægt på 85,7 

kg (112 kg levende) og en indsættelsesvægt på 30 kg. Økonomien beregnes som et gennemsnit pr. pro-

duceret han/galtgris og pr. stiplads pr. år. Der tages udgangspunkt i en såkaldt opportunity cost mo-

del, hvor der fokuseres på forskelle mellem scenarier. Der fortages ingen rentabilitetsberegninger.

Beregningsmodellen er en tilpasset model brugt i DCA Rapport nr. 042 (Jensen et al., 2014).  

Forudsætninger for daglig tilvækst, fodereffektivitet, døde/kasserede, kødprocent og godkendelsespro-

cent for en økologisk galtgris er taget fra ”Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågri-

se – Oktober 2014” (Christiansen 2014). Der foreligger ikke data for fodereffektiviteten for økologiske 

hangrise slagtet ved 80 kg levende vægt. Her er antaget en fodereffektivitet på 2,6 FEs/kg tilvækst. 

Forudsætningerne er opsummeret i Tabel 1.

Tabel 1. Produktivitetsforudsætninger anvendt til de økonomiske beregninger.

Parameter Økologisk galtgris 

(112 kg)

Økologisk hangris 

(112 kg)

Økologisk hangris 

(80 kg)

Daglig tilvækst g/dag 790 790 747a

FEs pr. kg tilvækst 3,07 2,81 2,60

Kødprocent 57,8 59,9b 62,1b

Døde/kasserede % fra 

30 kg

5,5 5,5 5,5

Dage med tom sti pr.

hold

5 5 5

aForskel i tilvækst for hangris slagtet ved 112 kg og 80 kg levende vægt er fastlagt ud fra den forskel i tilvækst, der blev fundet i 

demonstrationsforsøget (Lahrmann et al., 2015, se Tabel 3).
bFra demonstrationsforsøget (Lahrmann et al., 2015, se Tabel 3).

Prisforudsætninger (notering, foderpriser m.m.), fremgår af Tabel 2. Der er anvendt prisforudsætnin-

ger, som angivet af Christiansen (2014). Christiansen har beregnet en gennemsnitlig samlet notering 

pr. kg slagtekrop på 22,67 kr. Prisen omfatter DC-notering tillagt økotillæg, markedstillæg og kvalitets-

tillæg for godkendte slagtesvin samt efterbetaling ved en slagtevægt på 83,8 kg og en kødprocent på 

58,6 % for en gennemsnitlig økologisk gris (50 % sogrise og 50 % galtgrise). En galtgris forventes at 

have en kødprocent som i gennemsnit er 1,6 % enheder lavere end for en sogris (Maribo & Christian-

sen 2013). Det giver en gennemsnitlig kødprocent for en økologisk galtgris på 57,8 %. Ved en justering 

for forskel i kødprocent på 0,12 kr./ %-enhed fås en gennemsnitlig samlet notering for en galtgris på 
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22,57 kr. Omkostninger for frasorteringsprocedure og øvrige variable omkostninger er anvendt som 

angivet i Jensen et al., (2014).

Omkostninger til fodring med cikorie er under antagelse af en kg pris på økologisk cikorie på 9 kr.

(NO-CAST, WP1, Task1), 12 kr./gris (15 % cikorie i 4 dage). Omkostninger ved fodring med korn er 

under antagelse af en marginal ekstra pris på korn i forhold til normalt økologisk foder på 1 kr./FEs. 

Omkostning til kastrering, der omfatter arbejdsløn (adskillelse af so fra grise og kastrering) og om-

kostninger til smertelindring er skønnet.

Tabel 2. Anvendte prisforudsætninger ved økonomiske beregninger.

Pris

Samlet notering galtgris kr./kg slagtevægt (modificeret efter Christiansen 2014) 22,57

Pris indsat 30 kg’s gris (Christiansen 2014) 757

Foderpris kr./FEs økologisk slagtesvin (Christiansen 2014) 2,85

Omkostning kastrering kr./hangris 15

Ekstra omkostning fodring med korn i 4 dage kr./hangris 9

Ekstra omkostning fodring med cikorie 4 dage kr./hangris 12

Omkostning ved levering af en hangris til DC (2014). kr./hangris 25

Øvrige variable omkostninger kr./gris (eksklusivt tab ved døde/kasserede grise) 24

Der anvendes forskellige forudsætninger vedrørende frasorteringsprocent. Der tages udgangspunkt i 

de konkrete niveauer af skatol, androstenon og human nose tests fra demonstrationsforsøget. De 

fundne virkninger af demonstrationsforsøget fremgår af Tabel 3.
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Scenarier

Følgende scenarier analyseres:

A. Produktion af økologiske galtgrise (30 -112 kg levende)

B. Produktion af økologiske hangrise (30 -112 kg levende)

C. Produktion af økologiske hangrise (30-80 kg levende) fodret med korn 4 dage før slagtning

a. Frasortering ved skatol>0,25 μg/g androstenon > 1,00 μg/g

b. Frasortering ved skatol>0,25 μg/g androstenon > 2,00 μg/g

c. Frasortering ved lugttestkarakter 2

D. Produktion af økologiske hangrise (30-80 kg levende) fodret med cikorie 4 dage før slagtning

a. Frasortering ved skatol>0,25 μg/g androstenon > 1,00 μg/g

b. Frasortering ved skatol>0,25 μg/g androstenon > 2,00 μg/g

c. Frasortering ved lugttestkarakter 2

Resultaterne fra demonstrationsforsøget (Lahrmann et al., 2015) er opsummeret i Tabel 3.
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Tabel 3. Resultater vedr. frasortering samt tilvækst og kødprocent for produktion af hangrise fra 

demonstrationsstudium (Lahrmann et al., 2015) anvendt i de økonomiske analyser.

Kontrol 1) Behandling 2)

Antal grise

133 122

Gennemsnitlig slagtevægt, kg

86,9 59,3

Gennemsnitlig kødprocent

59,9 62,1

Tilvækst fra indsættelse til slagtning g/d

963 920

Frasortering skatol >0,250 μg/g

15,8 8,1

Frasortering % (androstenon >2 μg/g )

58,3 13,8

Frasortering % (androstenon >1 μg/g )

80,6 41,5

Frasortering % (androstenon >2 μg/g eller Skatol > 0,250 μg/g ) 59,7 19,5

Frasortering % (androstenon >1 μg/g eller Skatol > 0,250 μg/g ) 80,6 46,3

Frasortering lugttest (skalaværdi 2) 3)

20,9 12,2

Androstenon μg/g

2,97 1,15

Skatol ng/g

123 120
1) Behandling: Fodring med korn i fire dage før slagtning
2) Kontrol: Almindelig fodring frem til slagtning
3) Human nose metoden (Anonym 2011)

 

11 
 



Økonomiske konsekvenser

Beregninger af de økonomiske konsekvenser ved produktion efter de beskrevne scenarier er vist i Ta-

bel 4, 5 og 6. Resultaterne viser overordnet et markant reduceret dækningsbidrag ved produktion af 

hangrise sammenlignet med produktion af galtgrise. Det gælder både, når dækningsbidraget beregnes 

pr. gris og pr. stiplads. Den afgørende faktor for økonomien er frasortering som følge af ornelugt. I 

beregningerne er frasorterede hangrise afregnet til en pris svarende til konventionelle orner.

I Tabel 4 er anvendt en frasorteringsgrænse på 2 μg/g androstenon og 0,250 μg/g skatol. Med en fra-

sorteringsprocent på næsten 60 er der ingen økonomi ved produktion af en økologisk hangris slagtet 

ved 86 kg (slagtevægt). Frasorteringen reduceres væsentligt ved at reducere slagtevægten til 61 kg. Det 

betyder imidlertid en væsentlig reduktion i værdien for en slagtekrop. Der er i beregningerne forudsat,

at afregningsprisen pr. kg for en ’lille gris’ er den samme som for en ’stor gris’. Hvis noteringen var 

mindre for en lille gris ville reduktionen i dækningsbidrag sammenlignet med en almindelig økologisk 

galtgris være større. På baggrund af resultater fra andre projekter gennemført under NO-CAST kan vi 

forvente, at fodring med cikorie i stedet for korn vil sænke frasorteringen yderligere, men stadig med 

et væsentligt lavere dækningsbidrag end ved produktion af en galtgris ved normal slagtevægt.
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T

Ved slagtning ved 61 kg slagtevægt og fodret med henholdsvis korn eller cikorie 4 dage forud for 

slagtning.

Galtgrise

86 kg 

slagtevægt

Hangrise

86 kg 

slagtevægt

Hangrise

61 kg 

slagtevægt

Hangrise

61 kg 

slagtevægt

Fodret m.

korn

Fodret m.

cikorie

Notering + tillæg, kr./kg 22,57 22,57 22,57 22,57

Kødprocent 57,8 59,9 62,1 62,1

Korrektion i afregning for kødprocent

kr.

0 0,25 0,52 0,52

Procent frasorterede med ornelugt 1 59,7 19,5 13,8

Tab afregning som følge af frasorte-

ring, kr./kg 

-0,15 -8,82 -2,88 -2,04

Gennemsnitlig afregningspris/kg, kr. 22,42 14,00 20,21 21,05

Slagtepris pr. slagtesvin, kr. 1921 1200 1233 1284

Producerede grise pr. stiplads 3,35 3,35 5,07 5,07

Fodereffektivitet FEs/kg 3,07 2,8 2,6 2,6

Bruttoindtægt pr. gris, kr. 1122 401 434 485

Foderudgift, kr. 720 656 370 370

Omkostning frasorteringsprocedure, 

kr.

0 25 25 25

Omkostning ved kastrering, kr. 15 0 0 0

Omkostning speciel fodring før slagt-

ning, kr.

0 0 9 12

Omkostninger total kr. 759 705 428 431

DB pr. produceret slagtesvin, kr. 363 -304 6 54

DB pr. stiplads, kr. 1216 -1018 30 274
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I Tabel 5 er anvendt en frasorteringsgrænse på 1 μg/g androstenon og 0,250 μg/g skatol. Med en fra-

sorteringsprocent på 80, som fundet i demonstrationsforsøget, er der ingen økonomi i produktion af 

en hangris slagtet ved 86 kg. Frasorteringen reduceres væsentligt ved at reducere slagtevægten til 61 

kg, men er stadig for høj til at få økonomi i hangriseproduktionen.
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μg/g skatol. 

Ved slagtning ved 61 kg slagtevægt og fodret med henholdsvis korn eller cikorie 4 dage forud for 

slagtning.

Galtgrise

86 kg slag-

tevægt

Hangrise

86 kg slagte-

vægt

Hangrise

61 kg slagte-

vægt

Hangrise

61 kg slagte-

vægt

Fodret med 

korn

Fodret med 

cikorie

Notering + tillæg, kr./kg 22,57 22,57 22,57 22,57

Kødprocent 57,8 59,9 62,1 62,1

Korrektion i afregning for 

kødprocent, kr.

0 0,25 0,52 0,52

Procent frasorterede med

ornelugt

1 80,6 46,3 41,5

Tab afregning som følge af frasorte-

ring, kr.

-0,15 -11,90 -6,84 -6,13

Gennemsnitlig afregningspris/kg, 

kr.

22,42 10,92 16,25 16,96

Slagtepris pr. slagtesvin, kr. 1921 936 991 1035

Producerede grise pr. stiplads 3,35 3,35 5,07 5,07

Fodereffektivitet FEs/kg 3,07 2,8 2,6 2,6

Bruttoindtægt pr. gris, kr. 1122 137 192 236

Foderudgift, kr. 720 656 370 370

Omkostning frasorterings-

procedure, kr.

0 25 25 25

Omkostning ved kastrering, kr. 15 0 0 0

Omkostning speciel fodring 

før slagtning, kr.

0 0 9 12

Omkostninger total kr. 759 705 428 431

DB pr. produceret 

slagtesvin, kr.

363 -580 -239 -195

DB pr. stiplads, kr. 1216 -1943 -1212 -989
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Anvendelse af en lugttest (human nose metoden) giver en lavere frasorteringsprocent end ved anven-

delse af en kombination af skatol og androstenon (se Tabel 6).  Den lavere frasorteringsprocent gør 

dækningsbidraget ved produktion af en økologisk hangris ved 86 kg (slagtet vægt) væsentligt højere. 

Dækningsbidraget for en økologisk hangris er dog stadig kun 187 kr. pr. gris mod 363 kr. for produkti-

on af en økologisk galtgris. Afregningsprisen for en lille gris (61 kg slagtevægt) er nu næsten identisk 

med afregningen for en galtgris, fordi værdien af en højere kødprocent næsten modregner værditabet 

som følge af lavere frasortering, men under forudsætning af samme kg pris som ved en gris leveret ved 

optimal slagtevægt. Værdien af at producere en gris, der er 25 kg lettere slagtet, er imidlertid så lav at 

dækningsbidraget pr. stiplads er 704 og 851 kr. lavere for en let hangris end for en tung galtgris ved 

fodring med henholdsvis cikorie og korn. 
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Tabel 6. Økonomiske konsekvenser ved frasortering ved human nose (lugttest score =2). Ved slagt-

ning ved 61 kg slagtevægt og fodret med henholdsvis korn eller cikorie fire dage forud for slagtning.

Galtgrise

86 kg 

slagtevægt

Hangrise

86 kg 

slagtevægt

Hangrise

61 kg 

slagtevægt

Hangrise

61 kg 

slagtevægt

Fodret 

med korn

Fodret med 

cikorie

Notering + tillæg, kr./kg 22,57 22,57 22,57 22,57

Kødprocent 57,8 59,9 62,1 62,1

Korrektion i afregning for kødprocent,

kr.

0 0,25 0,52 0,52

Procent frasorterede med ornelugt 1 20,9 12,2 8,6

Tab afregning som følge af frasortering, 

kr.

-0,15 -3,09 -1,80 -1,27

Gennemsnitlig afregningspris/kg, kr. 22,42 19,73 21,29 21,82

Slagtepris pr. slagtesvin, kr. 1921 1691 1299 1331

Producerede grise pr. stiplads 3,35 3,35 5,07 5,07

Fodereffektivitet FEs/kg 3,07 2,8 2,6 2,6

Bruttoindtægt pr. gris, kr. 1122 892 500 532

Foderudgift, kr. 720 656 370 370

Omkostning frasorteringsprocedure, kr. 0 25 25 25

Omkostning ved kastrering, kr. 15 0 0 0

Omkostning speciel fodring før slagt-

ning, kr.

0 0 9 12

Omkostninger total kr. 759 705 428 431

DB pr. produceret slagtesvin, kr. 363 187 72 101

DB pr. stiplads, kr. 1216 626 365 512
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Konklusion

På trods af en bedre fodereffektivitet og en højere kødprocent kan produktion af hangrise ikke økono-

misk konkurrere med produktion af galtgrise i økologisk svineproduktion. Årsagen er en for høj frasor-

teringsprocent ved produktion af en hangris ved normal slagtevægt. Frasorteringen kan reduceres 

markant ved at fodre med korn eller cikorie de sidste fire dage inden slagtning og reducere slagtevæg-

ten med 25 kg. Den højere afregningspris pr. kg som følge af en lavere frasorteringsprocent kan imid-

lertid ikke kompensere fuldt ud for værditabet som følge af en lavere slagtevægt. Faktisk var dæk-

ningsbidraget for alle tre undersøgte senarier for hangriseproduktion negativ ved en frasortering base-

ret på 1 ppm androstenon og 0,25 ppm skatol. Ved en frasortering baseret på 2 ppm androstenon og 

0,25 ppm skatol var dækningsbidraget positivt ved scenarierne, hvor der blev fodret med korn eller 

cikorie de sidste fire dage inden slagtning og en slagtevægt på 61 kg, som følge af en lavere frasortering 

af lugtende hangrise. Ved frasortering baseret på en ’human nose test’ var dækningsbidraget positivt 

for alle scenarier. Dækningsbidraget var dog stadig noget mindre for produktion af hangrise end dæk-

ningsbidraget for produktion af galtgrise. 
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