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DB-tjek, 2. halvår 2011 
Af Svinerådgiver Cand. Agro. Kristian 
Juul Mikkelsen 
 
Opgørelserne for 2. halvår 2011 er 
netop sendt ud af døren. Der er igen store variatio-
ner på opnået dækningsbidrag. 
 Top 5  

(afrundet) 
Gennemsnit 
DB 
 (afrundet) 

Forskel 
mellem top 
og bund 
(afrundet) 

Sohold,  
7 kg 

4.400 
kr./årsso 

3.500 
kr./årsso 

2.900 
kr./årsso 

Sohold, 
30 kg 

6.200 
kr./årsso 

4.300 
kr./årsso 

5.500 
kr./årsso 

Smågrise,  
7 – 30 kg 

60 kr./prod. 
smg. 

40 kr./prod. 
smg. 

70 kr./prod. 
smg. 

Slagte-
svin 

210 
kr./prod. sl. 

140 
kr./prod. sl. 

200 
kr./prod. sl. 

 
Som vist i de tidligere opgørelser var der store vari-
ationer i foderpriserne. Hjemmeblanderne har i 
gennemsnit formået at fremstille foder, der var om-
kring 20 øre billigere pr. FE end indkøbt færdigfo-
der. Der er ikke medtaget blandeomkostninger, men 
sættes disse til 12 øre pr FE, betyder det alene for 
smågrise en ekstra gevinst på næsten 6 kr. pr. prod. 
30 kg gris. For slagtesvin var gevinsten omkring 13 
kr. pr. prod. slagtesvin. For sofoder gav det +120 kr. 
pr årsso.  
 
I perioden har der være en stor fremgang i puljeno-
teringen, hvilket har sat sit præg på den opnåede 
afregningspris på såvel 7 kg som 30 kg grise. 
Spredningen er dermed stor alt efter, hvor meget 
puljen har indgået købs-/salgsprisen hos den enkel-
te producent. De største forskelle i opnået salgspris 
var 54 kr. ved 7 kg grise og 114 kr. ved 30 kg grise. 
For slagtesvineopgørelsen ses et betydeligt spænd i 
den opnåede slagtepris sammenholdt med perio-
dens basisnotering. En forskel på op til 72 øre pr kg 
under basis. Altså et uudnyttet potentiale der i flere 
tilfælde ville kunne indfries ved en bedre udvejning 
samt valg af leveringsstrategi. 
 
Skulle du være interesseret i at få lavet en opgørel-
se for din besætning, starter vi op igen efter som-
merferien for perioden 1. halvår 2012.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug hvede og tjen flere penge på 
din svineproduktion. 
Af Svinerådgiver Cand. Agro Sønke 
Møller 
 
I marts måneds udgave af Svin er 
der en artikel, som omhandler en 
øget anvendelse af hvede i alt svine-
foder. Dette kan specielt anbefales med det nuvæ-
rende betydeligt ændrede prisforhold mellem byg og 
hvede. Tidligere var det gerne sådan, at byg var 
nogle kroner billigere end hvede, men det seneste 
år har der været vendt fuldstændig rundt på dette. 
Der har således ved beregning af prisen pr. FEsv i 
henholdsvis byg og hvede kunnet hentes foderen-
heder, der var 20 – 25 øre billigere i hvede end i 
byg. Denne prisforskel har været til stede før korrek-
tion for aminosyrer og protein. Efter korrektion har 
der været forskelle på 12 - 14 øre pr. FEsv.  
 
Ved at gå fra en slagtesvineblanding med 50/50 byg 
og hvede til ren hvedeblanding er det muligt at re-
ducere foderomkostningerne med 14 kr. pr. slagte-
svin. Der vil være besætninger med meget store be-
lastninger på grisene (sundhed og opstaldning), der 
ikke kan fodre med store mængder hvede. For so-
holdet er det status på mavesundheden, der be-
stemmer, om der kan reduceres i andelen af byg. 
 
En ERFA-gruppe for udenlandske  
ansatte? 
Af Kristian Juul Mikkelsen og Marianne Christiansen 
 
SRVest har en ERFA-gruppe for engelsktalende 
ansatte. Målgruppen er dem, der har fra 0 til ca. 3 
års erfaring med svineproduktion. Målet er at få en 
opdatering på, hvad der rører sig af nye ting, som 
påvirker den enkelte medarbejder eller viden, som 
er nyttig at have for at få helheden. Eksempelvis 
omhandler næste møde til maj de nye regler, der 
træder i kraft i 2013 (Løsgående søer) og 2015 
(÷Fuldspaltegulv til slagtesvin), og hvad dette bety-
der for deres daglige arbejde og produktionen. 
Udover dette, bliver der lagt vægt på at drøfte de 
udfordringer hver enkelt står overfor i deres besæt-
ning, så man kan få nogle gode idéer med hjem. En 
gang imellem sammenlignes produktionsresultater-
ne, som der går meget sport iJ . 
Der er 5 møder om året, som alle ligger efter ar-
bejdstid (kl. 16.30-20.00). Årets sidste møde har in-
kluderet bowlingtur, så fællesskabet kan styrkes. 
Har du én eller flere medarbejdere, der kan bruge 
noget input udefra så ring til 70 15 12 00, og vi vil 
sørge for, at de får en invitation til næste møde.  

Sæt O  i kalenderen den 6. juni 2012, 
Svinerådgivning Vest afholder 

 Fodermøde i Aulum. 


