
Øget selvforsyning af 
foder til en-mavede dyr 

Hvem er vi.
Robusthed kan være mange ting. 
Selvforsyning og hjemmeblander. 



Temaet: 
Sådan styrker du gårdens robusthed 

Slog op på nettet: Overskud, personale ledelse, 
kontrakter, optioner, budgetter, visioner, strategier

Hvad er sjælen i virksomheden?
Hvor meget tid bruges på innovation?
Hvordan bliver virksomheden klogere? 

- via det daglige arbejde?
- ved at være bedre en naboen – “presse kollegaen ud af markedet”?
- ved at lave fejl?
- ved at eksperimentere?





Robuste analyser som f.eks. denne Rise  bæredygtighedspolygon lavet om 
Ulvehøjgaard I 2019

















700 søer med salg af fravænningsgrise.

330 HA
- 220 HA korn og proteinafgrøder (hestebønner)
- 100 HA kløvergræs til grise og til salg
- 12 HA Popler



Selvforsynende med
- 3/4 af kornet
- 1/5 af proteinet

Resten af kornet og en del af proteinet købes af lokale planteavlere. 

Hos andre eksterne leverandører køber vi bl.a. 
mælkepulver, kartoffelprotein, tørgær, mineraler og  sojakager

I år afskaller vi havre = øget energi- og proteinindhold – super godt foder. 



Vi har altid frisk foder. 

Det føles “rigtigt” at kunne bruge egen avl til egne dyr. 

Kan hurtig ændre indhold/formalingsgrad. 

Godt forhold til samarbejdspartnere/kollegaer. (bytter gødning og korn)

- går ikke helt af sig selv – skal kunne lide det.



Fremtiden for os på kort sigt? 

Lidt færre søer (ringe økonomi i øko grise)

Lidt mere jord (lejet – øget selvfosyning – færre dyrt indkøbte afgrøder)

Flere træer
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