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Møltrup Optagelseshjem: Svineproduktionen giver
hjemmets brugere indhold i tilværelsen.
Møltrup Optagelseshjem
■■ Forstander Ebbe Larsen og svinemester
Per Hald
■■ 120 mandlige beboere
■■

*



Vi deler
gerne
erfaringer
»Man skal kunne smage kvalitet,« siger forstander Ebbe Larsen (tv) og »mester« for svineproduktionen Per Hald. Foto: Morten Thomsen

Både grise og mænd
skal have et godt liv
På Møltrup
Optagelseshjem tjener
svineproduktionen til
formål at gøre de op til
120 mandlige brugere
stolte over at være med
til at fremstille et kvalitetsprodukt.

Kan vi og andre gårdbutikker levere kvalitet, er der plads til
mange af vores slags
Ebbe Larsen, forstander,
Møltrup Optagelseshjem

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
Tlf. 33 39 47 51

P

å Møltrup Optageleshjem gælder der andre økonomiske betingelser end hos flertallet af danske
svineproducenter.
Det er forstander Ebbe Larsen og
»svinemester« Per Hald udmærket
klar over, men de er også bevidste
om, at svineproduktionen skal indgå
som et vigtigt element i at give hjemmets brugere indhold i tilværelsen
og noget at være stolte af.
»Når grisene har det godt, kan vi
lave gode kødprodukter. Vores kunder efterspørger først og fremmest
kvalitet,« fastslår forstanderen.
Lang vej til kvalitet
For fem år siden begyndte hjemmet
selv at forædle det svinekød, de producerede.
Det har været en lang rejse, der
har kostet lærepenge, men hvor målet hele tiden har været at fremstille
et kvalitetsprodukt, hvor prisen ikke

var en salgsparameter.
»Du får ikke otte koteletter for 30
kr. hos os,« fortæller han.
Forstanderen er også bevidst om,
at »hjemmelavet« og »friland« kun
har mening, hvis kunden kan smage
kvaliteten i de færdige produkter.
»Men kan vi og andre gårdbutikker levere kvalitet, er der plads til

100

ton svinekød årligt.
Så stor er
produktionen
på Møltrup
Optagelseshjem

mange af vores slags,« mener han.
Det har også den vigtige sidegevinst, at svineproduktionen bliver
kædet sammen med noget positivt i
stedet for som nu, hvor svineproducenten ofte bliver skældt ud for sin
produktion.
Manuelt arbejde
Det er Per Hald, der har det daglige
ansvar for produktionen, der ligger
på godt 1.000 slagtesvin årligt. Smågrisene indkøbes fra en frilandsproducent ved 25 kg.
Fodring, strøning og udmugning
sker manuelt. Der bliver lagt vægt
på, at grisene har god plads og rigeligt halm.
»Med de betingelser, vi giver grisene, har vi ikke brug for antibio-

Der er motion og frisk luft på
programmet hver dag.

tika,« siger Per Hald.
Grisene går i hytter med dybstrøelse, hvor der er adgang til et udendørs gøde- og foderareal. Han tror
på, at god plads har betydning for
sundhed og for fravær af halebid. I
maj begynder byggeriet af en stald.
»Den bliver 15 x 80 meter lang og
inddelt i ni stier med både dybstrøelse, huler, adgang til jord og med
spalter i gødearealet,« fortæller Per
Hald.
Hele stalden bliver overdækket
med teltdug, så der er masser af lys
og luft.

Der er ikke oceaner af rådgivning
at hente i Danmark om alternative
staldindretninger, men Møltrup
Optagelseshjem stiller sig gerne
til rådighed med egne erfaringer.
Sollys, luft, god plads, jord at rode i og et toklimasystem så grisen selv kan vælge sin opholdstemperatur.
Det er nogle af de forhold Møltrup Optagelseshjem forsøger at skabe i den stald,
der skal stå færdig senere i år. Det bliver
måske Danmarks mest utraditionelle svinestald.
»Vi har arbejdet længe med tegningerne.
Vi håber, stalden vil leve op til vores forventninger,« lyder det fra Ebbe Larsen og Per
Hald.
De lægger gerne op til et samarbejde med
forskere, der vil evaluere deres nye produktion. De har selv kørt lavpraktiske forsøg
og har observeret nogle sammenhænge, de
mener har betydning. De har også pløjet en
del litteratur igennem - uden at finde svar
på alle spørgsmål.
»Men vi er heller ikke forskere. Vi er praktikere, der vil producere en gris med god
muskelfylde, gode stege- og smagsegenskaber og uden brug af antibiotika,« siger de.
De går videre end Frilands-konceptet,
hvor grisen ofte kommer på stald efter fravænning.
»Vi har strammet produktionskravene,
så grisene skal leve hele livet ude eller i et
udelignende system,« fortæller de.
De ved, at de kan producere en gris med
god kødfylde og god smag uden behov for
antibiotika og med et minimum af aggression mellem grisene.
»Men vores produktion giver lige som al
anden udendørs produktion nogle udfordringer omkring punktforurening af jorden.
Desuden er det et arbejdstungt system,«
påpeger de.
De lægger gerne op til et samarbejde med
andre, der interesserer sig for alternative
stalde, uanset om det er forskere eller praktikere.
»Det vigtigste er, at de erfaringer vi får
bliver delt og videreudviklet,« forklarer Ebbe
Larsen og Per Hald.

