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Indledning 

Der er planer om at udfase kastration af økologiske hangrise i Danmark i løbet af en kortere årrække. 

Stoppet for kastration er begrundet i betænkeligheder vedr. dyrevelfærd i forbindelse med 

indgrebet. Det er imidlertid væsentligt at vurdere mulige konsekvenser for dyrevelfærd og kødets 

spisekvalitet ved produktion af hangrise, før produktionen omlægges. En væsentlig grund til at 

kastrere hangrise er, at en del af de ukastrerede hangrise udvikler en ubehagelig lugt og smag i 

kødet – benævnt ’ornelugt’. Det medfører, at kødet ikke kan sælges som fersk kød. Det kan kun 

anvendes i pølser eller lignende kødprodukter. For at økologisk hangriseproduktion skal være 

økonomisk rentabelt er det påkrævet, at forekomsten af hangrise med ornelugt er så lav som muligt.   

Ornelugt skyldes hovedsageligt to stoffer, androstenon og skatol, der naturligt findes i grisen: 

Androstenon: Kønshormon, der produceres i testiklerne når hangrisen er kønsmoden. Det virker som 

duftstof gennem spyttet og har betydning for ornens sexualadfærd. Overskydende androstenon kan 

enten udskilles via urin eller aflejres i fedtvæv. Ved aflejring i fedtvæv giver det problemer med 

ornelugt ved slagtning. Produktion og aflejring/udskillelse er afhængig af arvelig disponering, seksuel 

modenhed og -aktivitet og det enkelte dyrs individuelle dominans-status. 

Skatol: Produceres i grisens tarmkanal som et stofskifteprodukt ud fra aminosyren tryptophan. 

Produktion af skatol er afhængig af fodertype og – sammensætning, foderets passagetid i tarmen og 

tarmens mikroflora. Gødning indeholder skatol, og staldhygiejne kan derfor spille en rolle i 

udbredelsen af skatol. Skatol kan optages af grisen gennem tarmen og muligvis også gennem huden. 

Skatol i kroppen udskilles via urin eller aflejres i fedtvæv. Aflejring af skatol i fedtvæv påvirkes af 

androstenon. Ved aflejring i fedtvævet giver det problemer med ornelugt ved slagtning. So- og 

galtgrise producerer også skatol i tarmen, men da de ikke har androstenon, aflejres skatol i mindre 

grad i fedtet, men udskilles i stedet for i urinen.  

  



4 

 

Status vedr. ornelugt hos leverede hangrise juli-december 2011 

I andet halvår af 2011 (fra uge 30 – 52) har 7 økologiske slagtesvineproducenter (på 11 

leverandørnumre) leveret hangrise til Friland A/S i forbindelse med projektet ”Management med 

fokus på flokdannelse, opvækstrammer, tilsmudsningsgrad og staldsystemer”. Projektet er støttet af 

Svineafgiftsfonden.  

Leverance af grise på de enkelte leverandørnumre har været fordelt som opgjort i Tabel 1. 

Tabel 1 Resultater vedr. ornelugt uge 30 – 52 2011 

Leverandør 

nummer 

Gruppe-strategi Antal hangrise 

skatoltestet 

% frasorteret 

skatol 

Antal hangrise 

lugttestet 

% frasorteret 

lugt 

1 Blandede grupper 647 3,4 % 493 7,5 % 

2 Blandede grupper 244 28,7 % 185 34,1 % 

3 Kønsvise grupper 89 4,5 % 84 7,1 % 

4 Blandede grupper 8 12,5 % 7 28,6 % 

5 Blandede grupper 238  22,7 % 192 38,0 % 

6 Kønsvise grupper 48 6,3 % 37 16,2 % 

7 Blandede grupper 98 13,3 % 74 20,3 % 

8 Kønsvise grupper 95 9,5 % 75 14,7 % 

9 Blandede grupper 68 17,7 % 54 27,8 % 

10 Blandede grupper 34 29,4 % 26 50,0 % 

11 Kønsvise grupper 45 20,0 % 40 27,5 % 

 

Samlet 1614 12,8 % 1267 19,9 % 

Note: I ’Grise frasorteret pga. lugt’ indgår både grise frasorteret pga. skatol og lugt af skatol og androstenon.  

Der er stor forskel mellem besætningerne i deres frasorteringsprocent. Ved den nuværende 

produktion af konventionelle hangrise ses en frasorteringsprocent pga. skatol på typisk 2-5 %, mens 

lugttest ikke gennemføres. Målet for frasortering af økologiske hangrise er derfor sat til 5 %, men 

resultaterne for ornelugt i 2011 viser, at det er nødvendigt med nye/supplerende tiltag i mange 

besætninger for at nå dette mål. 
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Figur 1. Uge-udsving i frasortering af hangrise pga. skatol og lugt, efteråret 2011. Under ’frasorteret 

lugt’ indgår både grise der er frasorteret pga. skatol og pga. androstenon 

 

Der er i perioden leveret ca. 85 hangrise pr uge (svingende fra 28-189 grise) – dog med enkelte uger 

uden hangrise. De lave frasorterings-procenter i starten af perioden (se figur 1) skyldes, at der på det 

tidspunkt kun blev leveret hangrise fra én besætning, der har lav forekomst af ornelugt i grisene. I 

sept.-okt. blev der leveret hangrise fra 7-10 leverandørnumre, mens der blev leveret hangrise fra 4-6 

leverandørnumre i nov.-dec. Frasortering pga. skatol (blå kurve, figur 1) svingede mellem 10-15 % i 

perioden fra slutningen af august til slutningen af november, indtil den i december steg markant til 

en frasortering på 20-30 %. Frasortering baseret på lugttest (orange kurve, figur 1) har ligget på et 

højere niveau. I september-oktober blev 15-20 % frasorteret pga. lugt, mens 25-30 % blev 

frasorteret i december. Da der er stor forskel mellem besætningerne i frasorteringsprocenten, vil 

uge-udsvingene i høj grad være betinget af, hvilke leverandører der har grise til slagtning de 

pågældende uger. 
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Staldsystem og management af betydning for ornelugt 

Lokale produktionsforhold har betydning for udvikling af ornelugt. Fodring og staldhygiejne har 

betydning for skatol-niveau. Androstenon-niveau afhænger af kønsmodenhed og sexuel aktivitet hos 

grisene, som kan påvirkes af gruppesammensætning og gruppedynamik. I Tabel 2 er opgjort 

information om system og management i besætningerne med hangriseproduktion.  

Tabel 2. Staldsystem og management for hangriseleverandører, efteråret 2011  

 1 2 3 og 4 5 og 6 7  8 og 9  10 og 11  

Kønsvis opstaldning - - +(/-) -/+ - +/- -/+ 

Stabile grupper Fra 

fravænning 

Fra 

indsættelse i 

stald v 40-70 

kg, Evt 

neddeling 

Fra 35 kg Fra 

fravænning 

Fra 

fravænning  

Fra 32 kg Fra 35 kg.  

Staldsystem 

slagtesvin 

Storstier m 

udeareal 

Stier med 

udeareal 

Veranda-

stald 

Veranda-

stald 

Storsti m 

udeareal 

Stier med 

udeareal 

Stier med 

udeareal 

Gruppestørrelse 45 20-25 25 23 250 50 35-45 

Strøelse slagtesvin Dybstrøelse Dybstrøelse Fast gulv 

med halm- 

strøelse 

Fast gulv 

med halm- 

strøelse 

Fast gulv 

med halm- 

strøelse 

Fast gulv 

med halm- 

strøelse 

Dybstrøelse 

Flytning i 

opfednings-

perioden 

Flyttes til 

større sti i 

nabostald v 

30 kg 

Flyttes fra 

mark til stald 

v 40-70 kg 

Flyttes ca 5 

km fra so- til 

slagtesvine-

ejendom v 35 

kg 

Flyttes til 

større sti i 

nabostald v 

35 kg 

Flyttes fra 

smågrise- til 

slagtesvinesti

v. ca. 40 kg 

Flyttes ca 45 

km fra so-

ejendom ved 

32 kg. Flyttes 

fra ungsvine- 

til slagte-

svinestald v 

60 kg 

Flyttes fra 

mark til stald 

v 25-35 kg. 

Evt flytning 

til anden sti v 

90-100 kg 

Rengøring sidste 

uge før slagt  

Hver anden 

dag inde, 

ikke ude 

Skrabning 

ude hver 

dag, strøes 

inde ved 

behov (min 

1x/uge) 

Hver anden 

dag inde + 

ude 

Daglig 

mugning 

inde + ude 

Skrabes inde 

dagligt, 

skrabning 

ude 2x/uge 

Udmugning 

inde 2x/uge, 

skrabning 

ude efter 

behov (1-

4x/uge) 

Skrabning 

ude hver 

dag, strøes 

inde hver dag 

Tørfoder/vådfoder Tørfoder Tørfoder Tørfoder Tørfoder Tørfoder Vådfoder Tørfoder 

Mel eller pellets Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel 

Foderblandinger Ungsvine-

blanding 25-

50 kg, 

slagtesvine-

blanding 50-

110 kg 

Slagtesvine-

blanding 35-

110 kg 

Slagtesvine-

blanding 35-

110 kg 

Slagtesvine-

blanding 35-

110 kg 

Ungsvine-

blanding 25-

60 kg, 

slagtesvine-

blanding 60-

85 kg, 

slutblanding 

85-110 kg  

Slagtesvine-

blanding 35-

110 kg  

Slagtesvine-

blanding 35-

110 kg  

Fodertilsætning Lupin Nej Nej Lupin Nej Nej Nej 

Svineracer – orner HD Duroc; polte: 

LYD-orne 

Duroc Duroc; polte 

+ omløbere: 

LYD-orner 

Duroc; 

omløbere 

HD-orner 

Samme som 

lev 

89220/89901 

Duroc; 

omløbere 

LYD-orner 

Stivis levering / split 

levering 

Split Split Split Split Split Split Split 

 

Flere af besætningerne har haft hangrise opstaldet både i kønsvise grupper og i grupper 

sammenblandet med sogrise. Sammenligning af de to opstaldnings-systemer med hensyn til 

ornelugt ses i Figur 2. Resultaterne for leverandør 1, der holder grisene i blandede grupper,  er vist 

separat, fordi denne besætning skilte sig meget ud fra de øvrige besætninger, der leverede hangrise 

fra blandede grupper . Generelt ses på tværs af besætninger en markant lavere forekomst af 

ornelugt hos hangrise opstaldet i kønsvise grupper.   
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Figur 2: Sammenhæng mellem gruppe-sammensætning og ornelugt 

 

Note Figur 2: Kønsvise grupper: 277 grise skatoltestet, 236 grise lugttestet; Blandede grupper: 690 grise 

skatoltestet, 538 grise lugttestet, Mix lev 1: 647 grise skatoltestet, 493 grise lugttestet. 

 

Hangrisene fra de blandede grupper (excl. leverandør 1) har generelt præsteret en lavere slagtevægt 

(gennemsnit 81.85 kg) end hangrisene fra de kønsvise grupper (gennemsnit 82.83 kg), mens der ikke 

har været klar forskel i kødprocent for hangrisene i de to gruppe-former.     

 

Sammenhæng mellem ornelugt og slagtevægt samt kødprocent 

Der er forskel mellem leverandørerne både i hangrisenes slagtevægt og kødprocent. Den 

gennemsnitlige slagtevægt har ligget på 82,3 kg, mens kødprocenten for hangrisene i gennemsnit 

har været 59,7 %.  

Skatol-niveauet for grisene har ikke generelt haft sammenhæng til hverken slagtevægt (Figur 3) eller 

kødprocent (Figur 4) 
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Figur 3: Sammenhæng mellem slagtevægt og skatol i økologiske hangrise fra 11 leverandørnr

  

 

Figur 4: Sammenhæng mellem kødprocent og skatol i økologiske hangrise fra 11 leverandørnr.  

 

 

Sammenhæng mellem ornelugt og sygdomsfund ved slagtning 

Der er ikke fundet sikker sammenhæng mellem sygdomsfund ved slagtning og risiko for ornelugt 

(Figur 5). Grise med specifikke sygdomsfund, f.eks. ledbetændelse, bylder eller halebid, syntes heller 

ikke at have større risiko for ornelugt. 
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Figur 5: Ornelugt hos økologiske hangrise fra 11 leverandørnr., sammenholdt med sygdomsfund ved 

kødkontrollen, efteråret 2011 

 

 

Besætningserfaringer vedr. velfærd og ornelugt hos hangrisene 

Besætningerne har generelt oplevet mere aktivitet, uro og larm hos hangrisene sammenlignet med 

so- og galtgrise. Ved sammenblanding af hangrise er der specielt meget uro, og det er bedre, hvis 

hangrisene går i stabile grupper. Ved opstaldning af so- og hangrise sammen ses meget uro og 

vækststop hos både han- og sogrise, når sogrisene kommer i brunst. Der er flere opspring i blandede 

grupper, end når hangrisene går i separate stier.    

Opspring kan medføre skader: En besætning har måttet aflive et par næsten leveringsklare hangrise 

pga. knoglebrud, og i flere besætninger ses penis- og forhudslæsioner som følge af opspring. Den 

øgede aktivitet kan også medføre højere forekomst af halthed (sportsskader) hos hangrisene.  

Flere leverandører rapporterer, at hangrisene har lidt dårligere tilvækst og kødprocent end sogrise – 

men bedre kødprocent end galtgrise. Generelt er der ikke mere sygdom hos hangrisene, men hvis 

tilvæksten går i stå pga. f.eks. sygdom, kommer der orneadfærd og –lugt helt ned til 40 kg. Flere af 

leverandørerne har indtryk af, at ornelugt specielt forekommer blandt efternølerne.  

I nogle af besætningerne har der været udbrud af halebid hos hangrisene. 

Besætningerne har ikke haft særlige problemer hvad angår håndtering af hangrisene, og nogle 

leverandører synes endda, at hangrisene har været lettere at håndtere end so- og galtgrise. 
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Generel konklusion 

I besætninger, der har slagtesvin opstaldet i mindre grupper (under 45 slagtesvin pr sti) kan det 

generelt tilrådes at holde hangrisene i kønsopdelte grupper, samt at holde hangrisene i stabile 

grupper efter fravænning uden sammenblanding med nye dyr i opfedningsperioden. Det er dog 

sandsynligt, at også andre tiltag er nødvendige for at nå målet om max. 5 % frasortering pga. 

ornelugt. Det kræver mere viden samt en vurdering af forholdene i den enkelte besætning. 

Ved hold af slagtesvin i større grupper kan det være vanskeligt at have kønsopdelte grupper, og de 

foreløbige resultater tyder på, at det måske heller ikke er så nødvendigt i større grupper. Der er ikke 

meget viden på området, og anbefalinger må rettes mod forholdene i den enkelte besætning. Der 

kan ikke på nuværende tidspunkt gives nogle generelle retningslinjer. 

To af besætningerne med hangriseproduktion har grisene på fold i en periode efter fravænning. 

Begge besætninger har høj forekomst af hangrise med ornelugt, men betydningen af det udendørs 

produktionskoncept på forekomst af ornelugt kendes ikke. Hangrise-problematik ved hold af 

slagtesvin på friland er i det hele taget ikke tilstrækkeligt belyst til, at der på nuværende tidspunkt 

kan gives generelle retningslinjer.  

Områder med manglende viden vedr. økologisk hangriseproduktion:  

• Betydning af sundheds- og velfærdsproblemer for forekomst af ornelugt? Data fra 

kødkontrollen ved slagtning viser ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem 

sygdomsfund og ornelugt, men sygdom tidligt i opfedningsperioden vil ikke nødvendigvis 

kunne ses på slagtetidspunktet. For at klarlægge sammenhæng må laves yderligere 

undersøgelser med andre mål for sygdom end kødkontrolfund.  

• Hvilken betydning har grisenes alder ved slagtning for udviklingen af ornelugt?  

• Arvelige aspekter: betydning af racevalg og linjer for udvikling af ornelugt? Genetisk 

selektion for ornelugt? 

• Problematik ved udendørs hold af hangrise i opfedningsperioden? Udfordringer med hensyn 

til styring af slagtealder, fodringsforhold, kønsopdelt gruppering. Hvad er betydningen for 

udvikling af ornelugt?  

• Betydning af grovfoder-typer for udvikling af ornelugt? 

• Kan der være en sammenhæng mellem subklinisk salmonellainfektion og høj 

frasorteringsprocent for ornelugt? 

• Særlige velfærdsproblemer for hangrise pga. adfærd: 

� Penis-læsioner – hvad kan gøres for at udgå dem? 

� Risiko for skader pga. uro og opspring: Hvad kan gøres for at begrænse 

skader? (Gulv, gruppe-strategi/gruppestørrelse m.v.)? 

� Halebid – er der andre risikofaktorer/kontrol-muligheder for hangrise? 
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