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Ung landmand er netop i gang med at etablere en økologisk opformeringsbesætning med Topigs Norsvin 

sopolte på en bedrift ved Give.  

 

Folden hos Henrik Bovbjerg står klar til de 90-100 sopolte, der flytter ind i midten af oktober.  

- Vi har prøvet at finde en genetik, der passer meget bedre til en økologisk gris end den, 

der anvendes i dag. Det mener jeg, at vi har fundet nu med Topigs Norsvin-genetikken, 

fortæller den 28-årige landmand Henrik Bovbjerg, der tilbage i marts overtog en gammel 

kvægejendom ved Give. Her vil han opformere økologiske sopolte med en genetik, som er 

mere velegnet til økologisk produktion end DanAvls. Under navnet Bovbjerg Økologi håber 

den unge landmand på at kunne åbne nye muligheder for landets økologiske 

svineproducenter, ved at give den velkendte danske race lidt tiltrængt konkurrence. 

- Den 11. oktober får vi de første 90-100 sopolte fra vores konventionelle ejendom i 

Stenderup ved Horsens, hvor vi har haft Topigs Norsvin siden maj i år. Her i starten er det 

planen, at halvdelen skal være opformeringssøer, mens den anden halvdel skal være 

almindelig økologiske produktionssøer. Derefter håber vi, at vi gradvist kan øge andelen, 

der er opformering, i takt med at efterspørgslen efter denne type avlsdyr forhåbentlig vil 

stige, forklarer Henrik Bovbjerg. 

Samarbejde med storproducent 
Foruden Henrik Bovbjerg selv, har Bovbjerg Økologi en højt profileret medinvestor, nemlig 

Bertel Hestbjerg, som er Danmarks største producent af økologisk grise. 

- Ideen til projektet fik jeg, da jeg arbejdede på en avls- og opformeringsbedrift i Holstebro, 

hvor vi bl.a. leverede sopolte til den økologiske svineproducent Bertel Hestbjerg. Samtidig 

var Friland på charmeoffensiv, og jeg kunne fornemme, at der var behov for 

opformeringsarbejde af robuste smågrise til den økologiske produktion. Derfor tog jeg fat i 

Bertel Hestbjerg og foreslog et samarbejde om opformering af økologiske smågrise, 

fortæller Henrik Bovbjerg. 

En so der kan passe sine grise 
- Det var vigtigt at finde en gris, der passer bedre til det økologiske system. Vi skal have 

en stærkere gris, og en gris der ikke får så store kuld. Men samtidig er det også vigtigt, at 

grisen har en spisekvalitet, der gør, at forbrugeren vil købe kødet, forklarer Henrik 
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Bovbjerg, der i længere tid har forsøgt at finde en race, der lever op til de mange krav for 

en god økologisk gris. Valget faldt på Topigs Norsvins TN70 sopolt, der er Norsk Landrace 

krydset med Hollandsk Yorkshire. 

- I Norge skal alle søer være løsgående, også i farestalden, og derfor har man selekteret 

for en so med temperament og evne til at producere i et løsgående system. Til forskel fra 

Dansk Landrace, har man avlet efter en so, som ikke føder flere levende grise, end den 

selv kan passe. Derfor er den bedre egnet til friland, hvor der ikke er samme muligheder 

for mælkeerstatninger og ammesøer som indendørs. Det gør Norsk Landrace interessant 

for det økologiske system, fortæller Henrik Bovbjerg og tilføjer: 

- TN70 deler mange af Norsk Landraces gode egenskaber og er den mest højproduktive 

polt fra Topigs Norsvin. Den har en fremragende tilvækst, god foderudnyttelse, høj 

kødprocent og en fin spisekvalitet. Desuden har soen flere patter og får færre, men større 

og mere robuste grise end de søer, vi traditionelt bruger i Danmark. 
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