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Krav om løsgående 
søer splitter 
svineproducenter
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Tendens

»Det er nu, 
man skal 

købe Urea! 

Nu er der sat pris på ekstra danske miljøregler

SKRAPPE 
MILJØKRAV 
KOSTER TO MIA. KR.

Fo
to

: 
M

o
rt

en
 T

h
o
m

se
n

1. sektion side 8 - 9■

Af Ole Schou, www.KornBasen.dk 
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Karsten Olesen, Fasterholt:

Ny farehytte skal 
redde griseliv 
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Der er god afsætning 
på svinekød fra uden-
dørs og økologiske 
besætninger, men skal 
produktionen stige, 
kræver det blandt 
andet bedre farehytter.

Af Morten Thomsen

Man tager alle de erfaringer, 
der er opsamlet gennem fæl-
lesprojektet med Økologisk 
Landsforening, Dyrenes Be-
skyttelse og Videncenter for 
Svineproduktion i perioden 
2009-10, tilsætter en kreativ 
industridesigner og en enga-
geret svineproducent og po-
der det hele med en virksom-
hed med erfaring i at bygge i 
glasfiber, så står man efter alt 
at dømme med en farehytte, 
der på mange måder kan blive 
et vigtigt skridt frem for dansk 
frilandsproduktion. Frilands-
producent Karsten Olesen, 
Fasterholt, er i hvert fald ikke 
længe om at dele roser ud til 
hytten, som er fremstillet hos 
virksomheden POCA Glasfi-
ber i Hedensted. 

»Jeg har haft en prototype til 
afprøvning de sidste par måne-
der, og det er noget helt andet 
end de hytter, jeg tidligere har 
arbejdet med,« siger Karsten 
Olesen, der har arbejdet med 
udendørs sohold siden 1993. 

I dag har POCA Glasfiber 
netop leveret den sidst udvik-
lede model til Karsten Ole-
sen, hvor blandt andet patte-
grisehulen er ændret, ligesom 
detaljer omkring åbningen er 
forbedret efter svineproducen-
tens ønske. Han lægger gerne 

besætning til udviklingen af 
bedre farehytter og mener, at 
nytænkning er nødvendig. 

»Vi skal have sænket dødelig-
heden og forbedret arbejdsfor-
holdene for os, der skal passe 
søerne,« understreger han. 

Han har tidligere testet 
nogle andre modeller af blandt 
andet stålhytter, men de var ef-

ter hans mening kun lidt bedre 
end de gamle A-hytter. Arbejds-
forholdene var ikke forbedret 
tilstrækkeligt i forhold til A-
hytterne, og opbygningen med 
smågrisehulen i midten funge-
rede ikke godt nok. 

Ergonomi
Karsten Olesen er meget op-

Karsten Olesen tester nyudviklede 
farehytter til udendørs sohold

Det er medvirkende 
til, at udendørs sohold 
ikke har haft samme 
fremgang i effektivitet 
som indendørs produk-
tion. 

Af Morten Thomsen

Selvom danske søer er blevet 
større de seneste 20 år, kan 
projektleder Helle Pelant Lah-
rmann konstatere, at dimensi-
onerne på hytterne ikke havde 
ændret sig, før arbejdet med 
farehytter startede i 2009. 

»Sammen med den mang-
lende pattegrisehule kan det 
være noget af forklaringen på, 
at dødeligheden i udendørs so-
hold halter efter resultaterne i 
indendørs produktionen,« si-
ger hun. 

På baggrund af de erfarin-

ger, der kom ud af et samar-
bejdsprojekt i 2009-10 mellem 
Økologisk Landsforening, Dy-
renes Beskyttelse og VSP, ind-
drog man i næste fase en indu-
stridesigner. 

»Vi satte kravspecifikatio-
nerne, men han havde ellers 
frie hænder til at fremstille en 

hytte,« forklarer projektlede-
ren om samarbejdet, der førte 
til, at den første farehytte i glas-
fiber blev leveret til to frilands-
besætninger for et par måne-
der siden. Karsten Olesen er 
den ene forsøgsvært, og hans 
erfaringer med pattegrisehjør-
net og åbningen er siden ind-

arbejdet i den model, der netop 
er leveret til ham fra POCA 
Glasfiber.

Isolering
Hytten måler 230 x 250 cm i 
grundmål og er omkring 180 
cm høj. Erik Marker, POCA 
Glasfiber, forklarer, at hytten 
er opbygget som en sandwich-
konstruktion med 2 x 25 mm 
højisolerende skum. Pattegri-
sehulen er integreret i det ene 
hjørne af hytten. 

»Der er stadig enkelte detal-
jer der skal ændres, men ellers 
er vi tæt på at have en model, 
der er klar til at blive seriepro-
duceret,« forklarer Erik Mar-
ker. Han er forsigtig med at 
melde en endelig pris ud, men 
vurderer på baggrund af frem-
stillingsmetoden og materiale-
forbruget at prisen lander om-
kring 12-14.000 kr. pr. hytte. 
Det er ikke umiddelbart en 

pris der afskrækker Karsten 
Olesen. Han lægger mere vægt 
på gode arbejdsforhold og en 
forventeligt lavere pattegrise-
dødelighed i hytten. 

»Hytten har nogle egenska-
ber, som jeg i mange år har 
savnet ved de gamle hytter,« 
understreger han. 

Det drejer sig først og frem-
mest om en dør til personer, 
god isolering og mulighed for 
let at kunne yde faringshjælp. 

VSP: 

Udvikling af nye farehytter har stået stille i 20 år

»Prisen på POCA-hytten er 
ikke fastlagt endnu, men et 
niveau omkring 12-14.000 kr. 
afhængig af udstyr er nok 
realistisk,« forklarer (tv) Erik 
Marker, POCA Glasfiber, til 
svineproducent Karsten Ole-
sen. Foto: Morten Thomsen. 

»Jeg forventer, at 
dødeligheden kan 
blive reduceret, når 
der kommer bedre 
farehytter på mar-
kedet,« siger pro-
jektleder Helle 
Pelant Lahrmann, 
VSP. Foto: Morten 
Thomsen. 

Videncenter for Svineproduktion har samarbejdet med 
blandt andre Økologisk Landsforening og Dyrenes Be-
skyttelse om at udvikle og forbedre farehytter til brug 
på friland. I det aktuelle projekt har industridesigner 
Kent Laursen tegnet den nye farehytte, som fremstiles i 
glasfiber af POCA i Hedensted. 

»’Seneste forbedring af hytten er en ændret smågrise-
hule,« siger projektleder Helle Pelant Lahrmann, VSP. 

EU, Fødevareministeriet og Svineafgiftsfonden har del-
taget i projektfinansieringen.

Samarbejde om nye farehytter

Han hæfter sig også ved, at 
toppen i hytten åbner med en 
drivhusfjeder, så der er ven-
tilation, når temperaturen er 
over 18-20 grader. Han håber, 
det reducerer problemet med 
de såkaldte »sommersøer« der 
går i stå under faringerne, når 
det er varmt. En anden detalje 
han hæfter sig ved er den lille 
inspektionsluge, der er monte-
ret øverst i mande-døren. Den 
er god, når man vil tilse en so 
der farer, men ikke ønsker at 
forstyrre hende. 

Se flere fotos på www.land-
brugsavisen.dk/farehytter

Fasterholt
150 frilandssøer
Leverer ca. 3.200 slagte-
svin til Friland A/S
Har deltaget i afprøv-
ningen af forskellige 
farehytter
Oplevede at kunne fra-
vænne 1,2 grise mere pr. 
kuld efter at have taget 
en forbedret farehytte i 
brug









Karsten Olesen

»En dør til manden og en til 
soen, god arbejdshøjde og 
god isolering. Det er store 
fremskridt,« siger frilandspro-
ducent Karsten Olesen. Han 
har testet en prototype af PO-
CA farehytte i to måneder og 
har netop fået leveret den før-
ste egentlige produktionsmo-
del. Foto: Morten Thomsen. 

mærksom på de ergonomi-
ske forhold i hytterne. Efter i 
mange år at have kravlet ind 
gennem en smal, lav åbning 
når pattegrisene skulle tilses, 
trænger han alvorligt til bedre 
arbejdsforhold. Derfor er han 
særlig begejstret for, at POCA-
hytten både er så høj, at han 
kan stå oprejst i den, og at der 

er en høj dør i hytten, så han 
ikke skal kravle på knæ ind i 
hytten. 

»Den nye hytte har en dør, 
som jeg næsten kan gå oprejst 
gennem. Det er en klar forbed-
ring, når det drejer sig om vo-
res arbejdsforhold og om vores 
sikkerhed,« understreger Kar-
sten Olesen. 

En stålhytte som Karsten Olesen også har testet, men som 
han ikke mener har så mange fordele som POCA-hytten. Fo-
to: Morten Thomsen. 


