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Vejledning om beskæftigelses- og 
rodemateriale   

Så er vejledningen om beskæftigelses- og 
rodemateriale omsider offentliggjort.  

Af vejledningen fremgår det bl.a. at: 

• Holder til træ opfylder kravet til be-
skæftigelses– og rodemateriale, når 
specifikke forhold overholdes 

• Foder tildelt på gulvet til pattegrise 
frem til fravænning opfylder kravet til 
beskæftigelses– og rodemateriale 

• Hvis kravet om strøelse til løsgående 
drægtige søer og gylte på det faste/
drænede gulv er opfyldt, opfylder det 
også kravet til beskæftigelses– og ro-
demateriale. Det omvendte er ikke 
nødvendigvis tilfældet  

Vejledningen kan findes på hjemmesiden 
www.srvest.dk 

Besøg Danish Crown, Horsens 

- for udenlandske medhjælpere 

Mandag den 13. maj 2013 

Pris: 200 kr. + moms 

SR Vest arrangerer udflugt for udenlandske 
medhjælpere til Danish Crown i Horsens. I 
turen er inkluderet fællestransport fra 
Nupark og Birk. 

Kl. 13.00 Afgang Landbrugscenter, Nupark 

Kl. 14.00 Afgang Landbrugscenter, Birk 

Kl. 15.00 Ankomst til DC 

• Velkomst med introduktion til stedet og 
DC 

• Guidet rundvisning på besøgsgangen  

• Afsluttende spørgsmål 

Kl. 17.30 Køre tilbage 

Der er begrænset antal pladser. Fordeles 
efter først til mølle princippet.  

Tilmeldingsfrist: 29. april 

Læs mere og tilmeld på www.srvest.dk eller 
ring på tlf.: 7015 1200 

Nye regler for fødevarekædeop-
lysninger 

Hidtil skulle alle fødevarekædeoplysnin-

ger indberettes hvert andet år. Denne pro-

cedure er blevet underkendt af EU. Fra og 

med den 25. marts 2013 skal det bekræf-

tes, at man behandler sine dyr med medi-

cin efter gældende regler, hver gang der 

tilmeldes dyr til slagtning. Øvrige fødeva-

rekædeoplysninger har en gyldighed på et 

år.  Kontakt dit eget slagteri for mere in-

formation.  

Personale meddelelse  

Efter 10 år hos SRVest har Henrik Bech 

Pedersen valgt at søge nye udfordringer. 

Derfor fratræder han sin stillind pr. 12. april.  

Henrik har gjort et stort stykke arbejde i 

SRVest på mange områder, og han skal 

have stor tak for den gode indsats. Vi øn-

sker ham held og lykke med hans nye job 

hos Merial.  

Bjarne Knudsen og Rikke L. Jensen overta-

ger slagtesvinerådgivningen og Annette L. 

Voergaard overtager KO- og lovgivnings-

området. 



DB-Tjek  

 
Af tekniker Karin Næsby  

DB-tjek for 2. halvår 2012 er nu 
sendt ud, og igen var der noget at 
komme efter. Dækningsbidragene 

svinger meget, og der er store forskelle på top 
og bund (se tabel). 

De store forskelle i dækningsbidraget skyldes 
store variationer på alle poster. 

 
Sohold med grise til 30 kg 

Der er en forskel på 4.346 kr. på højeste og 
laveste dækningsbidrag pr. årsso. Der er en 
tendens til sammenhæng mellem fravænnede 
grise pr. årsso og dækningsbidraget,  men 
den er ikke entydig.  

• Foderforbruget pr. årsso ligger mellem 
1.222 og 1.664 FEso. Med en gennem-
snitlig foderenhedspris på 1,95 kr./FEso 
koster den forskel 862 kr. pr. årsso  

• Veterinære omkostninger ligger mellem 
302 og 917 kr. Udgifterne er opdelt i dyr-
læge, medicin og vacciner. Husk at gen-
nemgå vaccinationsprogrammer løben-
de 

• Diverse omkostninger ligger fra 188 til 
815 kr. Diverse omkostninger dækker 
hjælpestoffer, DAKA, rådgivning, strøel-
se og alle småting, der købes ind. Her 
kan et DB-tjek være med til at sætte fo-
kus på at holde omkostningerne nede  

Store udsving inden for samme områder ses 
ved sohold med grise til 7 kg. 

 
Slagtesvin  

Også hos slagtesvinene er der noget at kom-
me efter. Her er forskellen på højeste og lave-
ste dækningsbidrag 292 kr. 

• Foderforbruget og foderenhedsprisen 
har en afgørende rolle, men også på alle 
andre punkter er der store forskelle  

• Der er stor forskel på, hvor lang tid 
man bruger på at passe grisene uaf-
hængigt af besætningens størrelse  

Store udsving inden for samme områder 
ses ved produktion af smågrise. 

Vil du være med i DB-tjek for 1. halvår 
2013 og få styr på, hvor der er noget at 
komme efter på bundlinjen i din besæt-
ning, så kontakt SRVest på tlf.: 7015 
1200. 

Kr. pr. stk. Top 5 Gns. 

DB/so (7 kg´s) 4.799 3.87
6 

DB/so (30 
kg´s) 

6.991 5.31
9 

Smågrise 66 43 

Slagtesvin 220 146 

Forskel top - 
bund. 

2.611 

4.346 

71 

292 

Nu 100% internetdækning i DK 

Der er kommet et nyt internetfirma på 

markedet med lynhurtigt internet. Fir-

maet hedder SkyFi og fungerer ved 

hjælp af en satellit, som skulle kunne 

dække hele Danmark. Tjenesten funge-

rer med et modem og en lille parabol, 

som udveksler data med satellitten.  

Den hurtigste pakke er allerede tilgæn-

gelig og skulle kunne levere 20/6 Mbit/

s. For mere information henvises til 

SkyFi’s hjemmeside www.skyfi.dk.   


