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Godt nytår! 
Af direktør Jan Rodenberg, Svinerådgivningen 

..fra os alle i SvineRådgivningen.  

Tak for tilliden og samarbejdet i 2015. Vi ser 

frem til nye spændende opgaver sammen 

med jer i det nye år. 

2015 har været et travlt og spændende år, der rundede af 

med indvielse af vor nye teststation Skjoldborg og Sven 

Agergaards nye smågrisestald den 10. december. Trods det 

våde vejr var der stor interesse for arrangementet og i lø-

bet af dagen var der ca. 600 gæster forbi, som alle havde 

mulighed for at få et godt indtryk af den nye stald og test-

station. Vi er glade for, at så mange af jer mødte frem og fik 

en snak og en pølse. Stalden er nu efterhånden ved at blive 

fyldt op med grise, foderanlægget testes grundigt og de 

første firmabetalte tests sættes i gang. Vi glæder os meget 

til at arbejde med projektet i det nye år. 

Vi sagde sidst på året farvel til Annette Lykke Voergaard og 

Michael Lynge Kær, der begge har søgt nye udfordringer. 

Annette skal til SEGES-VSP og arbejde med fodereffektivitet 

ved vækstgrise og Michael er startet hos AgroSoft i Tørring.  
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I det nye år har vi besluttet os for at blive bedre til én af de ting, vi ikke har været gode nok til - nemlig opfølgning. 

Bliv derfor ikke forskrækket, hvis din svinerådgiver ringer og følger op på de tiltag, der bliver sat i værk. Det er i fæl-

les interesse, at I får mest muligt ud af hver investeret krone og et besøg, der ikke fører til konkrete ændringer, er 

spild af både tid og penge. 

2015 blev også året, hvor der for alvor blev rykket på normerne til diegivende søer. Utroligt at vi i nutidens optime-

rede svineproduktion kan opleve så markante forbedringer på vores måde at fodre dyr på. 

Vi ser ind i et 2016, hvor nogle af de ændringer, vi kan forvente, er et sæt nye anbefalinger til fodring af polte, en ny 

DanAvl-strategi, der formentlig vil strømline poltesalget, mere protein til kornet, der måske allerede så småt vil slå 

igennem på 2016 høsten og meget mere.  

Det skal nok blive udfordrende at være svineproducent igen i 2016 og i SvineRådgivningen er vi klar til at tage fat. 

Rygspækscanning til huldstyring af søer 
Af svinerådgiver Torben Lauridsen, SvineRådgivningen 

Der er store beløb at spare ved at have fokus på søernes foderforbrug. 

Ved optimal styring af fodertildelingen er det muligt at opnå et foderforbrug på ca. 1.330 FEso pr. 

årsso, ekskl. poltefoder, ved 2,3 kuld/årsso. 

Landgns. ligger på ca. 1.500 FEso, altså ligger der en besparelse på 170 FE á ca. 1,55 kr. Det er altså 

muligt at spare ca. 260 kr./årsso. 

Hvordan når vi så i mål? 
Der skal fokuseres på søernes vægt og huld. 

For at opnå mindre søer, som kræver mindre vedligeholdelsesfoder, skal poltene løbes i en alder af 7,5 mdr. (32 

uger) med en vægt på ca. 140 kg og en rygspæktykkelse på mindst 12 mm. 

Polte, som løbes i 9 mdr. alderen ved en vægt på 180 kg, bliver til kæmpesøer, og grundlaget for et stort foderfor-

brug er lagt. 

Hvis man fremadrettet kan reducere søernes vægt fra 280 kg til 240 kg, kan der spares ca. 75 FE/årsso. 

Huldstyring hos søerne er uhyre vigtig.  

Søerne skal være i ensartet huld gennem hele cyklus. Det giver flere fordele: 

 Lavere foderomkostning. 

 Færre faringsproblemer. 

 Mindre MMA-problemer. 

 Færre dødfødte grise. 

 Bedre ydeevne i farestalden. 

Mange laver en visuel vurdering af søernes huld. Ulempen ved denne metode er, at det kan være svært at vurdere 

huldet blot ved at se på soen. Desuden bliver man med tiden ”hjemmeblind”. Man vænner sig til at se på de fede 

søer og synes, de er helt normale, og foderforbruget kravler langsomt opad. 

En bedre måde at vurdere huldet er at palpere søerne (mærke på dem). Det kan dog være svært at afgøre, om det 

er fedtlag eller muskelmasse, man mærker på. Her skal mærkes både på søernes ribben, rygrad og hofteben. 

Objektiv vurdering af søernes huld kan gøres ved måling af søernes rygspæk. Fordelen ved denne metode er, at 

uanset hvem der laver huldvurderingen, så kommer der et præcist resultat, hvorefter søerne kan sættes på den 

rette foderkurve. 

Søerne skal rygspækmåles tre gange i en cyklus. 

 1. gang ved fravænning/løbning. Soen bliver sat på den rette foderkurve. 

 2. gang v. scanning (4 uger). Tjek om foderkurven gav det rette huld. 

 3. gang v. indsættelse i farestald. Tjek om foderkurven gav det rette huld. 
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En DanAvl so i normalt huld har en rygspæktykkelse på 16-19 mm. Der skal laves en foderkurve til både magre, 

fede og normale søer. 

Målet er, at der ikke kommer hverken magre eller fede søer i farestalden. Magre søer bliver bare afmalket endnu 

mere, og det er dyrt at få hende op i normalt huld. Desuden kan der være dyrevelfærdsmæssige problemer ved 

magre søer, såsom skuldersår. Fede søer har ofte problemer med MMA, flere dødfødte grise og dårlig mælkeydelse. 

Så ud over foderbesparelsen ved et ensartet huld er der mange andre fordele. 

Hvis man ønsker at gå i gang med rygspækmåling, koster apparatet ca. 4.500 kr. 

Det er vigtigt, at man måler på det rigtige sted på soen. Punktet kaldes P2, og findes ved at gå lodret op til rygraden, 

fra det bageste punkt på det bageste ribben, og så 7 cm ud fra rygraden. 

Vi er naturligvis behjælpelige med opstart og oplæring af staldpersonale, ligesom vi også gerne vejleder i at få lavet 

de rette foderkurver. SvineRådgivningen har selv en rygspækscanner, så hvis I er i tvivl, om det skal bruges i jeres 

besætning, kan det være en god ide at bruge den i en opstart. 

Eftermiddagsmøde - Fra top polt til elite so 
SvineRådgivningen afholder eftermiddagsmøde med fokus på polte og soholdbarhed torsdag d. 11. februar 2016 fra 

kl. 15 – 18 på Landbrugscenteret i Herning. Her vil der blandt andet være indlæg fra projektleder Thomas Bruun, 

SEGES omkring poltefodring, dyrlæge Mette Hillersborg, CEVA omkring brunstsynkronisering og polteproducent Lars 

Jakobsen, Nørredal Opformering. Se mere på www.svineraadgivningen.dk. 

 

 

 


