
Økologiske græsgrise



Økologiske græsgrise har været planlagt længe. Allerede sidste efterår 

såede landmanden marken til med græsfrø, som i 2012 er blevet til en 

frodig græsmark. Og i foråret blev en del af en anden mark sået til med 

roer og fodermarvkål.

De økologiske græsgrise fødes i små hytter på friland, hvor de lever hos

soen i de første 7 uger af livet. Hver so med smågrise har en stor græs-

mark med god mulighed for at bevæge sig frit omkring. Når smågrisene 

er robuste og kan klare sig selv, ca. 10 uger gamle, slippes de løs på 

græsmarken, hvor de lever sammen i hold af smågrise. Grisene kan dagen 

igennem græsse på marken, spise kål, rode i jorden og selvfølgelig lege 

med de andre smågrise. 

De første græsgrise var klar i august måned. Målinger af kødprocenten 

viste, at disse græsgrise havde en højere kødprocent end ved normale 

økologiske grise. 

Økologiske græsgrise er et resultat af et foderforsøg, hvor det undersøges, 

hvor meget foder grisene selv kan finde i naturen. 

Smag disse græsgrise og vurdér selv smagen. Velbekomme.

 ØKO



•  Er født på friland i hytter

•  Fravænnes fra soen efter 7 uger

•  Lever som slagtesvin på en græsmark

•  Får 95% økologisk foder. Græsser, spiser rodfrugter og 

 grovfoder. Alt foder er GMO frit

•  Skærpede regler for brug af medicin

 Får kun medicinbehandling efter tilsyn af dyrlæge

 Dobbelt så lang tilbageholdelsestid ved medicinering

•  Transporteres skånsomt til slagteriet

Omsorg for 
den enkelte 
gris 
”Grisene skal være sunde og robuste – og brug 
af medicin skal helst helt undgåes. Derfor går 
vi hver uge bedriften igennem med en dyrlæge 
som sikrer, at sundheden er i top. Samtidig fod-
rer vi målrettet svinene med bl.a. ensilage for at 
fremme en sund fordøjelse. Smågrisene kræver 
helt særlig opmærksomhed. Reglerne kræver, 
at økologiske smågrise bliver ekstra længe sam-
men med soen. Alligevel ser vi på hver enkelt 
lille gris og vurderer, om den kan klare sig selv. 

Hvis den har brug for det, får den lov at blive 
nogle ekstra uger sammen med soen, indtil den 
er stor og stærk nok til at komme videre”.

- Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen 
driver sammen Risbjerg Landbrug på Fyn, hvor 
de har 300 økologiske søer og produktion af 
slagtesvin, som de leverer til Friland.
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Kendetegn ved de økologisk producerede fødevarer er:
• Mad uden rester af kemiske sprøjtemidler
• Renere grundvand, grundet ingen brug af kemiske   
 sprøjtemidler der siver ned i grundvandet
• Høj dyrevelfærd, produktionsformer der tilgodeser   
 dyrenes naturlige adfærd 
• Rene varer uden sminke, ingen brug af farvestoffer eller 
 kunstige aromastoffer
• Naturen er mere varieret på økologiske arealer
• Inden for økologisk produktion bliver der hverken brugt 
 gensplejsning til fødevarer eller foder til dyr

Det røde danske Ø-mærke og EU’s økologi logo er din 
garanti for økologisk kvalitet.

Kilde: www.okocater.dk
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