
Henriks sopolte med 
Topigs Norsvin-genetik 
skal sælges til landets 
økologer. Allerede inden 
de første faringer i marts 
er omkring halvdelen af 
poltene afsat.

Af Søren Tobberup Hansen

En del af landets cirka 8.000 øko-
logiske søer skal gerne i fremti-

den have Topigs Norsvin gener.
Det er håbet og ambitionen hos 

29-årige Henrik Bovbjerg, som sid-
ste år etablerede Bovbjerg Økologi 
sammen med Bertel Hestbjerg, der 
er landets største økologiske svine-
producent.

De planer ser ud til at være kom-
met godt fra land, idet afsætningen 
går over al forventning.

»Selv om vi først har de første 
faringer til marts, så går det godt 
med afsætningen. Cirka 50 pro-
cent er afsat, og jeg tror da på, at 
et opfølgende salgsarbejde også ka-
ster noget af sig«, siger Henrik Bov-
bjerg, mens han tilser de relativt 
nye faremarker på ejendommen 
ved Give.

For tingene er nye for den unge 
landmand, der blev selvstændig i 
foråret 2017, og sammen med Ber-
tel Hestbjerg først købte Give-ejen-
dommen og i maj en ejendom i 
Horsens med renracede dyr fra To-
pigs Norsvin.

»Det har været super godt at 
have en mand som Bertel Hest-
bjerg ved sin side til at hjælpe med 
at starte det hele op, for jeg har 
ikke haft erfaringer med økologi 
tidligere«, fortæller han.

Ved en tilfældighed deltog han 
i et møde med Friland, der havde 
brug for, at flere ville etablere sig 
med økologiske søer.

»Men de snakkede meget om 
problemer med høj dødelighed og 
behovet for ammesøer som følge 

af de store kuld, som DanBred-
søerne får. Det tænkte jeg, man 
kunne gøre bedre. Derefter tog jeg 
kontakt til Bertel Hestbjerg, og nu 
står vi her, hvor vi senere på året 
er klar til at levere de første Topigs 
Norsvin sopolte«, siger han.

Med kendetegn som knap så 
mange levendefødte, rigtig gode 
moderegenskaber og robuste grise, 
mener Henrik Bovbjerg, at andre 
ud over økologer bør overveje To-
pigs Norsvin som moderso.

»I første omgang er tanken at af-
sætte sopolte til økologer, men vo-
res dyr kan også være relevante 
for alle andre, men måske specialt 
landmænd med løsgående søer i 
farestald, eftersom de har været 
fremavlet i Norge i de systemer i 
mange år, men også OUA- og fri-

landsbesætninger. Når man regner 
totaløkonomi og tager alle faktorer 
med som f.eks. fravænningsvægt, 
kødprocent, pasning og dødelig-
hed, så er vores grise rigtig interes-
sante«, påpeger Henrik Bovbjerg.

Han mener, at det i fremtiden 
ikke er nok at kigge på grise pr. 
årsso eller dækningsbidrag, men i 
stedet bør man kigge på bundlin-
jen, så man ikke risikerer at sætte 
dækningsbidraget til på for dyre 
bygninger og lønomkostninger på 
bekostning af et for højt nulpunkt 
pr. produceret kg færdig gris.

Henriks Topigs Norsvin 
polte går som varmt brød

Henrik Bovbjerg i løbeafdelingen, som han har etableret i en gammel kvægstald ved Give. Foto: Søren Tobberup Hansen

Ved første øjekast er det ikke 
til at se, at der her er tale om 
Topigs Norsvin gener. Foto: 
Søren Tobberup Hansen

Selv om vi først har 
de første faringer til 
marts, så går det godt 
med afsætningen. 
Cirka 50 procent er 
afsat, og jeg tror da 
på, at et opfølgende 
salgsarbejde også 
kaster noget af sig.

600
Søer med Topigs 
Norsvin-genetik 

kommer soejendommen 
ved Give til at bestå af, 
når den er i fuld drift.
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I december 2017 gik AU Foulum 
ud med resultater fra et økolo-
gisk forsøg, hvor Topigs Norsvin 
blev testet op mod DanBred. 
Topigs Norsvin blev klar vinder, 
og det mærker Henrik Bovbjerg.   

Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

Starten af december 2017 var en god dag for 
Henrik Bovbjerg og hans kompagnon, Bertel 
Hestbjerg.

Da kom de første resultater fra et forsøg, 
som de havde ventet længe på, nemlig AU 
Foulums undersøgelse under økologiske pro-
duktionsforhold, hvor Topigs Norsvins TN70-
linje viste sig at kunne fravænne det samme 
antal grise som DanBreds LY-søer og samtidig 
præstere en højere fravænningsvægt. Des-
uden passede TN70-søernes patteantal bedre 
til kuldstørrelsen, så søerne fra det norsk-
hollandske selskab viste sig at være bedre til 
at passe deres egne grise frem til fravænning.

Forsøgets udfald er Henrik Bovbjerg glad 
for - ikke mindst fordi det bekræfter ham i, at 
han så rigtigt, da han første gang så TN70’ere 
i Norge, og inden han og Bertel Hestbjerg 
etablerede Bovbjerg Økologi og gik i gang 
med deres satsning med genetik fra Topigs 
Norsvin.

»Jeg var lidt overrasket over forsøget fra 
Foulum faldt så positivt ud på alle parame-
tre. Kødprocenten viste sig at være bedre end 
DanBred, og den havde vi ellers været lidt 
nervøs for, da Topigs inden sammenlægnin-
gen med Norsvin havde haft lidt en skavank 
på det punkt. Den norske landrace er så 
mager og kødfyldt, så det slår igennem. Sam-
tidig har jeg bemærket, at andet læg også 
viser sig at være rigtig god på dødeligheden, 
så det bliver spændende at se, hvad der sker, 
når de bliver ordentlig implementeret i be-
sætningerne, da TN70 er en langsom starter, 
men klarer sig rigtig godt i et langt soliv«, 
påpeger Henrik Bovbjerg.

Forsøget fra Foulum viste også, at TN70-
søerne præsterede markant bedre på antal 
fravænnede og havde højere fødsels- og fra-
vænningsvægt. På levendefødte var DanBred-
dyrene til gengæld markant bedre.

»Vi har også set opfølgende resultater fra 
Foulum, der viser, at tilvæksten efter fravæn-
ning stort set er den samme som DanBred. 
Der er ingen signifikant forskel«, siger en 
tilfreds Henrik Bovbjerg.

Foulum- 
resultater har  
løftet interessen



 ■ Bovbjerg økologi 
 ■ Give
 ■ Opstart af opfor-
meringsbesætning 
med Topigs Norsvin-
genetik    *

Bedriften Genetik: Bovbjerg Økologi, der er baseret på Topigs Norsvin-
genetik, satser på at levere sopolte til økologiske besætninger.


