tema gris og høns

Grisen i sitt rette element
Etter at Jung startet med utegris, har
problemet med åkerdylle og kveke blitt
minimalt.
Egenrekruttering
Jung har femten avlspurker og i 2010
leverte han 160 slaktegris. Et høgt
antall tomdager for purkene har vært
et problem hos Heinrich Jung og dette
forklarer det forholdsvis lave antallet
slaktegris per purke. Purkene er av
typen LY-purker (Landsvin og Yorkshire).
Disse bedekkes med egen råne av rasen
Hamshire.
Grising har Jung hele året, og det
er ikke noe problem med grising i
kuldeperioder. Det krever bare litt ekstra
tilsyn.

Grisene nyter vårsola som varmer. Kulda er ikke noe problem så lenge de får en lun og tørr
liggeplass som er godt strødd med halm. Foto: Morten Berntsen

Hos Heinrich Jung går grisen
utendørs hele året. Trivsel, god
dyrevelferd og gris som utøver
landskapspleie og ugraskamp er
positive sider ved produksjonen.
- Dette gir en kjøttkvalitet
som overgår alt annet, og nå
vil jeg forsøke å strukturere
griseproduksjonen min ytterligere,
forklarer Jung.


Morten Berntsen | Hedemark
Landbruksrådgiving

Ved at grisene får gå utendørs, vil de
kunne utøve sin naturlige atferd. Dette
gir gevinst ved mindre fødselsvansker.
Halebiting og liggesår er for Jung
fremmedord. - Her er grisen i sitt rette
element, sier han.
Jobben som grisen gjør i forhold til
ugraskampen er en ekstragevinst som
er vanskelig å sette en kroneverdi på.

Kapital-ekstensiv
Heinrich Jung har ikke noe fjøs for
grisene. De lever i isolerte blekkhus, selv
på den kaldeste tiden av året. - Dette er
en kapital-ekstensiv produksjonsform
siden lite kapital bindes i bygningsmasse,
framholder Jung. Dersom det skulle
bli endringer i markedet, som gjør at
det ikke lenger er ønske om økologisk
grisekjøtt, kan Jung bare kjøre
blekkhyttene bak låven og ta seg annet
betalt arbeid. - Denne løsning kan
ikke de som har bundet 6,5 millioner i
voldsomme grisehus velge, sier Heinrich
Jung.
Bekreftelsen på at blekkhyttene
kunne fungere som et driftsopplegg til
grisen, fikk Jung etter en studietur til
England. Hyttene flyttes rundt på arealet
hver tredje uke, mens det gjerne går noe
lenger tid om vinteren. Hyttene flyttes
enkelt rundt med ei spesialtilpasset
ramme montert i traktorens frontlaster.
Beiting om sommeren
Heinrich Jung setter hvert år av 50 daa
beite til purkene. Dette arealet deles inn
i fire like store deler hvor han praktiserer
skiftebeiting. Så fort grisene har beitet
et skifte, flyttes de til neste. Skiftet som
er avbeitet jordarbeides med skålharv så
fort grisene er flyttet for raskt å molde
ned gjødsla. Deretter sås det raigras. –
Det er et mål å få det fortest mulig grønt
igjen for å ta vare på næringsstoffene,
forteller han.
Heinrich Jung har per i dag ikke
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noe problem med snyltere. Beitearealet
veksler rundt på garden i løpet av
sesongen, og både slaktegris og purker
snyltebehandles systematisk.
Gjerdes inne
Kravet er at det settes av 200 m2 til
slaktegrisene. Jung har funnet det
nødvendig å sette av 100 daa dyrket
mark til grisene. Arealet som settes av
varierer etter forholdene. Det er til en
hver tid et mål å holde et plantedekke
på grisenes område. - Det må være
plantedekke hele tiden for å hindre
næringstap og erosjon, sier Jung.
Grisene holdes innenfor sitt område
med strømgjerde, både sommer og vinter.
Om sommeren brukes det to tråder med
20 og 40 centimeters avstand fra bakken.
Om vinteren settes det på to ekstra
tråder som er tilpasset snømengden.
Den ene tråden er strømførende og den
andre ledes til jord. Dermed sikres det
godt gjerde hele året. - Det er ikke noe
problem å holde grisen på plass, så lenge
jobben med gjerding gjøres ordentlig,
forklarer Jung.
Gjerdene må kontrolleres jevnlig
og minimum en gang i uka. I tillegg
holder han et overvåkent blikk på
gjerdeapparatet, som med sine lysdioder
viser gjerdets tilstand.

Fryser ikke
Mange vil reagere på at grisene går ute
hele året - selv midt på vinteren. Jung
forteller at det ikke er noe problem for
grisen å takle dette. - Det er ikke de
kaldeste dagene som er problemet. Fem
kuldegrader i kombinasjon med høg
luftfuktighet kan gi noen frostskader
på smågrisens ører, sier Jung. Hyttene
må strøs godt med halm. Det er en
forutsetning for at grisen skal sikres
velferd om vinteren - Jeg ser ofte at
grisene lager seg store hauger av halm
inne i hyttene og legger seg i disse
bolene, forteller Heinrich Jung.
De første 72 timene av smågrisenes
liv, er de mest kritiske. Det gjelder å
holde et våkent blikk med fødehyttene
for å sikre at ingen grisunger ligger for seg
sjøl i et hjørne av hytta. Det er i stor grad
purkas morsinstinkt som bestemmer hvor
mange grisunger som overlever disse
kritiske timene. Ei god purke med sterke
morsinstinkt ser til at grisungene får i
seg råmjølk og ikke blir liggende utenfor
halmbolet.
Fôringsregime
Slaktegrisen får fri tilgang på innkjøpt
økologisk kraftfôr. I tillegg fôres de med
rundballer om vinteren. På sommeren
benyttes det i stor grad beite. I fjor

I fjor sommer fikk grisene beite gulmoden kornåker. Foto: Hege Sundet
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sommer fikk grisene beite gulmoden
kornåker hvor Jung estimerer at avlingen
lå på ca 300 kg per daa.
- Kraftfôrforbruket gikk ned tilsvarende
det grisene høstet ved beiting, forteller
Heinrich.
Purkene fôres i et strengere regime
hvor kraftfôret tildeles. Dette for å
hindre at purkene blir for fete og tunge,
noe som vil gjøre det vanskelig å få de
brunstig igjen etter avvenning.
Rom for forbedring
Heinrich Jung har et ønske om å
strukturere griseholdet sitt ytterligere. I
løpet av kort tid ønsker han å gå over til
sju ukers puljedrift. - For å få til dette,
er jeg nødt for å gjerde inn rånen min
bedre, ler Jung.

Gårdsfakta
■ Bruker: Carl Heinrich Jung
■ Utdannelse: Diplomingeniør i
landbruk fra Tyskland
■ Sted: Åsnes kommune i Hedmark
■ Kjøpte gården i 1997, overtok
driften i 1999.
■ Gården ble omlagt til økologisk i
1999.
■ Dyrket areal
Eiet: 120 daa
Leier: 480 daa
■ Arealfordeling
Grønnsaker:
100 daa
Eng og grønnfôr:
350-400 daa
Korn (bygg og havre): 100-150 daa

Heinrich Jung fra Åsnes i Hedmark
satser på utendørs produksjon av gris.
Foto: Morten Berntsen
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Utegrisene søker ly mot vær og vind i de isolerte blekkhyttene som er godt strødd med halm.
Disse flyttes rundt på inngjerdet areal etter behov. Spesialkonstruert ramme i frontlasteren
gjør jobben enkel. Foto over: Hege Sundet. Foto t.v: Morten Berntsen

Overgangen til puljedrift krever
at han i tillegg til egen råne også
inseminerer purkene til rett tid. Det
blir for krevende å ha mange råner til å
bedekke purkene til rett tid. Dessuten er
det et viktig punkt å være streng nok i
seleksjonen av avlsdyr. Dyr med dårlige
morsegenskaper og lave tall for avvente
gris vil bli sjaltet ut.
Antall tomdager, dager fra avvenning
av smågrisen til purkene kommer i
brunst og insemineres, er i dag høgt,
noe som gir få avvente grisunger per
purke. For framtiden er det et mål å
redusere tomdagene. I tillegg ønsker han
bedre kontroll på fôrforbruket per kilo
produsert griseslakt, som i dag ligger på
anslagsvis 3 kg kraftfôr per kilo kjøtt.

Jobben som grisen gjør i forhold til
ugraskampen i gulrotdyrkinga, er en
ekstragevinst som er vanskelig å sette en
kroneverdi på. Foto: Hege Sundet
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Bra kjøtt
Heinrich Jung omsetter alle grisene
gjennom Grøstad-gris. Han framholder
kvaliteten på kjøttet i en klasse for seg.
- Mottoet for Grøstad-gris er at forbruker
må få en smaksopplevelse som overgår
annet kjøtt på markedet, sier Jung.
Med gode forberedelser og
tilrettelegging for opplasting på
slaktebil, holdes grisenes stressnivå på et
minimum. Det danner grunnlaget for en
god kjøttkvalitet.

Ved det daglige tilsynet av dyrene
kan Heinrich gå bort til purkene, som går
fritt på jordet, og sette seg ned for å stelle
med dem. Dette tyder på et godt forhold
mellom dyr og røkter.
Landbruket er spennende
Heinrich har stor interesse for
landbruket, og har ikke klart å bestemme
seg for hvilke områder han skal satse
på. Dermed driver han med gris,
ammekyr, hest, grønnsaksproduksjon
og kornproduksjon. En så allsidig
drift, gir større sikkerhet dersom en av
produksjonene skulle falle gjennom
et år. - I 2010 gikk det veldig bra med
gulrotdyrkinga, bra med ammekyrne og
greit med grisene, sier Jung.
Han har for kommende sesong to
kontrakter på levering av til sammen 200
tonn økologisk produsert gulrot.
morten.berntsen@lr.no

Heinrich Jung har bygget en ny stall i
tilknytning til en flerbrukshall. I neste
nummer kommer en artikkel om dette huset
og et nybygd kjølelager for gulrot.
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