
 

Sunde dyr med højt livsindhold 
 

Formål: Økologiske gårde med dyr tilbyder dyrene naturlige forhold, der 

giver dem mulighed for naturlig adfærd. Koen græsser, grisen roder og 

hønen hakker. Det giver trivsel både ude og inde, og det giver sunde og 

robuste dyr.  

 

Eksempler på 3 hurtige, nemme og billige: 

Kvæg: Urter i græsmarken  

En rig sammensætning af planter på afgræsningsmarken giver køerne større valgfrihed og 

mulighed for at dække deres behov for organisk bundne næringsstoffer, mineraler og vitaminer. 

 

Svin: Tildeling af ekstra legetøj og rodemateriale (i stald) 

Svin skal have adgang til legetøj og rodemateriale f.eks. træer, naturreb eller grøntsager delt ud i 

stien med mere. Stressniveauet falder, når grisene er beskæftiget og forekomst af øre- og halebid 

reduceres. 

 

Høns: Indfangningstidspunkt og transport 

Indfangning og læsning til transport skal foregå, efter dyrene er gået til ro. Evt. transporttid til 

slagteri skal max være 8 timer inkl. læsning. Formålet er at skabe mest mulig ro og mindsket stress 

omkring indfangning og transport. 

  



Hvis du vil endnu mere… 

 

Kvæg: Et udendørs areal til vintermotion  

Et udeareal skal være til rådighed for køerne i den del af året, hvor de ikke kommer ud på græs. 

Vintermotionsarealet skal være uoverdækket, samt holdes rent og skridsikkert og attraktivt for 

køerne. Især køer, der er i brunst søger udenfor, mens der bliver mindre uro inde i stalden. 

 

Slagtesvin: på friland  

Benyttelse af et flytbart stald/hyttesystem, kombineret med hyppigt foldskifte, så grisene konstant 

kan hente foderemner både over og under jorden. Stressniveauet falder, når grisene er 

beskæftiget og forekomst af øre- og halebid reduceres. 

 

Høns: Attraktiv hønsegård  

Etablering af træer (frugttræer og stedsegrønne), buske, urter og insektstriber i hele gårdens 

længde. Max 20 m mellem træer og min. 10 frugttræer/ha. Beskæftigelse i form af insekter og 

nedfaldsfrugt, ly og læ – også i vinterperioden. Øget velfærd som følge af mest mulig brug af 

hønsegården. 

 

 

Vil du vide mere om mulighederne for dyrevelfærd på din gård, så 

kontakt: 

 

ØkologiLØFT konsulent med speciale i natur   

Iben Alber Christiansen  

Tlf: 6197 4909  

Mail: ic@okologi.dk     

 

 

 

Silkeborgvej 260 - 8230 Åbyhøj  
www.okologi.dk  

https://okologi.dk/

