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af THEA KVIST LINDGAARD

Efter at Christian Greve fra Ørsted på Djursland tilbage i 2008 byg-
gede nye slagtesvinestalde, indrettet med Domino vægtsortering, 
rammer over 99 procent af de indsendte slagtesvin lige i plet, når det 
gælder vægtgrænserne. Det betyder, at der fra de 6.000 slagtesvin, 
der årligt produceres i vægtsorteringsstaldene, ikke er noget vægtfra-
drag fra slagteriet. Det er selvfølgelig positivt, men den største fordel 
er ifølge Christian Greve selv, at det har sparet ham og personalet for 
både tid og hårdt arbejde, når der først skal vejes og senere sorteres 
grise ud til slagt. Det er et arbejde, der er fysisk hårdt, og leveringen 

foregår tit i de tidlige morgentimer. Med sorteringsvægtene kan en 
mand lukke et helt træk grise ud på halv tid af, hvad det tager to mand 
i traditionelt indrettede stalde. 

Et stort ønske
Udover de 6.000 slagtesvin der produceres i vægtsorteringsstalden, 
producerer Christian Greve også 5.000 slagtesvin i en traditionel slag-
tesvinestald, men efter at have været i gang i den nye stald i nogle år 
har han et stort ønske.

Med en vægtsorteringsstald spares landmand fra Djursland for det hårde 

arbejde med at veje og sortere slagtesvin

Intet bøvl – vægten  
klarer det hårde arbejde
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 ■ På trods af 375 grise i hver af storstierne er der ikke mange slåskampe grisene imellem. 
De kan nemlig ikke kende hinanden, når de er så mange.
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– Vi vil meget gerne have de andre stalde renoveret, så de også bliver 
med vægtsortering, for det er virkelig en fornøjelse at arbejde i. Det er 
et simpelt og let system at anvende, selv når man ikke har de største 
computerfærdigheder. I de år vi har haft det, har der ikke været proble-
mer med det, det fungerer rigtig godt. Der kommer ikke mange alar-
mer, for systemet klarer de fleste af de småting, der selvfølgelig kan 
opstå, af sig selv. Og hvis der skulle være noget, så kan Domino gå ind 
og se på det direkte fra deres kontor, forklarer Christian Greve.

Jo mindre grise, jo oftere mad
Vægtsorteringsstalden er indrettet med to sektioner i hver sin ende 
af et barmarksbyggeri, opdelt på midten af serviceafdeling og udleve-
ringsrum. De to sektioner har to stier, hvor der i hver er plads til 375 
grise. 
– Når grisene indsættes, finder de meget hurtigt ud af systemet med 
vægten og foderområderne. De første dage er alle låger i vægten åbne, 
så der er fri adgang til foderområderne. Efter cirka en uge sættes væg-
ten på automatik, og da grisene jo ved, hvor foderet er, går de mere 
end villigt gennem vægten. Jo mindre grisene er, jo flere gange om da-
gen går de igennem vægten for at æde. Antallet af gange de går igen-
nem vægten falder, jo ældre grisene bliver, så når der skal sorteres ud, 
sætter vi vægten i gang cirka et døgn før levering. På den måde er vi 
sikre på, at alle har været igennem, siger Christian Greve.

 ■ Grisene står pænt i kø og venter på, at det er deres tur til at komme igennem 
vægten og ind til foderautomaterne.

	 •	Tilsæt	easy-way	eller	easy-strø	i	fodret.

	 •	Løsningen	til	at	skabe	ro	ved	digegivende	 
 og	drægtige	søer.

	 •	Muligt	at	tilsætte	i	mineralblandinger.

	 •	Varmebehandlet	og	SPF	–	godkendte	produkter.	 
 Der	giver	struktur	i	fodret.

SPF

godkendt

www.easy-stroe.dkwww.easy-stroe.dk
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Systemet fungerer på den måde, at grisene skal igennem selve væg-
ten, for at de kan komme ind i et af de to ædeområder. Det er deres 
vægt, der afgør, om de bliver ledt ind i det ene eller andet ædeområde, 
idet der er forskellige blandinger til forskellige vægtintervaller. På den 
måde sikres den mest optimale fodersammensætning til den enkelte 
gris.
– Grisene når at være på i alt fire forskellige blandinger, under deres 
ophold i stalden. De sættes ind ved 30 kg, og indtil 40 kg er de på blan-
ding 1. Fra 40 til 55 er de på blanding to, fra 55–75 på blanding tre, 
og fra 75 kg og frem til slagtning er de på den sidste blanding, som er 
blanding fire, forklarer Christian Greve.
Når systemet så sættes til at sortere grise ud over et vist antal kg, 
bliver de i stedet for at komme ind i ædeområdet ledt videre ud i et 
opsamlings–område, der er en del af storstien. Størrelsen på opsam-
lingsområdet kan varieres efter hvor mange grise, der skal sorteres ud. 
Den første gang der leveres, skal der som regel ikke ret mange af sted, 
og man bruger kun en lille del af storstien til opsamling. Når der ikke 
sorteres ud til slagtning, bruges hele stien til hvileområde, og på den 
måde udnyttes alle kvadratmeter optimalt. Ved at starte udsorterin-
gen op til et døgn inden levering er alle maver også tomme for foder, 
når grisene sendes til slagtning.

Stor sti til små grise
Når de 375 grise sættes ind i storstien ved 30 kg, fylder de ikke meget. 
Derfor er stierne opbygget således, at der kan lukkes af til en del af 
stien, som så i etaper kan udvides som grisene vokser, for til sidst at 
have hele stien til deres rådighed. Desuden er der i forlængelse af hver 
ædeområde lavet en sygesti, så man aldrig skal flytte en syg gris ret 
langt. Et andet sted i byggeriet er der yderligere buffer sygestier, som 
bruges til de grise, der selv kan gå lidt længere.
– Når en gris, der har opholdt sig i længere eller kortere tid i en sygesti 
er rask nok til at komme ud til de andre igen, så bliver den bare lukket 
ud. Der er aldrig slåskampe, for grise i så store flokke kan alligevel ikke 
kende hinanden, og derfor er der ikke de store uenigheder om rang og 
hierarki, mener Christian Greve. 

Let at flytte vægtgrænser
På computeren kan Christian Greve let ændre på vægtgrænserne for 
de grise, der skal sorteres ud.
– Jeg kan hele tiden gå ind og se, hvor mange grise der forventes at 
være klar til en given vægtgrænse til levering om for eksempel to–tre 
dage. Desuden kan jeg også se grisenes døgnrytme, som hvornår de 
er mest aktive, og der går flest igennem vægten, viser Christian Greve.
Det, og adskillige andre data, er til at trække ud af computeren. Og alt 
det computeren og vægten kan klare, giver mindre fysisk arbejde til 
staldpersonalet.  ■

 ■ Det er ikke alle grise, der søger ud i det fælles hvileområde umiddelbart efter 
de har spist, men den konstante uro ved foderautomaterne gør, at der aldrig er 
nogen, der opholder sig i ret lang tid i ædeområdet.

 ■ Christian Greve foran vægtanlægget. I midten kan grisene føres igennem til 
udsortering ved slagt, og nederst i området ligger sygestierne. Ud til hver side 
ligger de to forskellige ædeområder med hver deres foderblanding alt efter gri-
senes vægt.

 ■ Det smalle stykke er en del af det område, der lukkes op for, når grisene bliver 
for store til at kunne nøjes med en mindre del af storstien.

 ■ Computeren er et uundværligt værktøj i den daglige brug af vægten. Her kan 
så godt som alle ønskelige data om grisenes færden følges og styres fra.


