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Svineproduktion
Tiltag fra VSP
Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk
Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

Med den nye handlingsplan vil VSP halvere
brugen af antibiotikummet tetracycklin inden udgangen
af 2015. Samtidig bør den nuværende gul kort-ordning
laves om, så forbruget flyttes fra kritisk vigtige antibiotika. Fra lægeside er der bekymring for, at specielt tetracyklinanvendelse kan være med til at øge resistensforekomsten generelt. Derfor har svinesektoren nu frivilligt valgt at sætte et ambitiøst mål om at halvere brugen af tetracyklin i løbet af næste år.
Et andet tiltag fra VSP er indenfor slagtesvineproduktionen. Der er store gevinster forbundet med at producere slagtesvin i store, nye staldanlæg. Derfor opfordrer
VSP nu både slagtesvineproducenter og realkreditinstitutterne til at investere.
De seneste syv år har strukturudviklingen i den danske
slagtesvinesektor stået stille. Ifølge VSP, er det helt es-

sentielt for at sikre fremtig svineproduktion i Danmark,
at der kommer gang i byggeriet hos svineproducenterne.

Krydsoverensstemmelseskrav for dyrevelfærd justeres
Der tilbagebetales landbrugsstøtte – men
ikke alle får del i tilbagebetalingen.
Af foder- og KO-rådgiver Lone Danholt, SvineRådgivningen, tlf: 2575 1040

NaturErhvervstyrelsen har erkendt, at der i
forvaltningen af EU’s krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) om omsorgsfuld behandling af dyr har været en overimplementering af
EU’s regler. I den danske udmøntning af KO-kravene har
overtrædelser vedrørende bl.a. overtatoveringer, forvoksede klove og horn samt slagmærker m.v. ført til en
reduktion i EU-støtten, selv om EU’s KO-krav 3.8 alene
hjemler, at manglende vand og foder skal føre til nedsat
støtte.
NaturErhvervstyrelsen er i gang med at genbehandle ca.
500 sager, hvor kravet har været anvendt på forkert
grundlag og rette op på den danske udformning af kravet, så det tilpasses EU’s regler. Det vil sige, at alle sager, hvor afgørelsen er truffet på baggrund af krav 3.8,
og som ikke omhandler forhold vedrørende foder og
vand, er blevet genoptaget.
Som udgangspunkt tilbagebetales støtten, og det forventes, at der tilbagebetales ca. 4 mio. kr. Men det er
dog ikke alle sager, som ender med en tilbagebetaling.
I nogle tilfælde har NaturErhvervstyrelsen ændret KOkrav 3.8 til KO-krav 3.2, som omfatter tilsyn med dyr og
passende behandling af syge dyr. Dermed fastholdes
reduktionen af støtten til de berørte landmænd.
I enkelte tilfælde er der set eksempler på, at myndighederne har skærpet overtrædelsen i alvor og omfang,
selvom landmanden ikke har afgivet urigtige oplysninger, eller handlet i ond tro. Det kan være et retssikkerhedsmæssigt problem. I disse tilfælde kan der ske en
yderligere reduktion af støtten i op til fire år gamle sager. Når KO-sagen genoptages, har den enkelte krav på
at blive hørt i sagen.
Tag din KO-rådgiver med på råd, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet, så I sammen kan vurdere sagen. Kort
sagt: Du skal ikke finde dig i at myndighederne ændrer
KO-kravet fra 3.8 til 3.2, bare for at du skal kunne
straffes.

Finans og råvarer
Lave oliepriser godt for væksten
Af direktør og finansrådg. Per Sveistrup, JL Finans
& Råvarer – tlf. 7660 2348

2014 har været et år, hvor de finansielle
markeder har været præget af meget store
udsving. Olieprisen er faldet med 25 procent siden i
sommers. USD er styrket markant og i dansk regning er
den nu ved at teste 600. Råvarepriserne er ligeledes
faldet og renterne skraber mod bunden. Ingen tvivl om,
at inflationen er udfordret og derfor også berettiger den
lave rente, for uden pres på inflationen er der intet
argument for, at nationalbankerne skal hæve renten.
I fredags kom den månedlige arbejdsmarkedsrapport
fra USA. Den viste endnu engang en flot vækst i nye
arbejdspladser og arbejdsløsheden faldt igen. Tidligere
kom der væksttal (BNP), som ligeledes understøtter, at
der er flot gang i den amerikanske økonomi.
I Europa falder renten fortsat. Selv om hastigheden i
rentefaldet er taget af, er tendensen fortsat på nedsiden.
3,00 procent 30 årige realkreditlån er nu lukket for nye
tilbud, da kursen er kommet over 100. Skal man i 30
årig fastrente, er den eneste mulighed 2,5 %, hvor den
med afdrag ligger lige under kurs 98 og den uden afdrag
er omkring kurs 96,80.
I oktober måned besluttede rigtig mange at vælge F3
lån og dermed lave profilskifte på deres F1 lån med
refinansiering ultimo december. Renten på F3 lånet
forventes at ligge omkring 0,30 %, hvilket er historisk
lavt.

Markedesorientering
Af råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans &
Råvarer A/S – tlf. 7660 2349

Kornpriserne taber pusten!
Efter en periode, hvor kraftige prisstigninger
på sojaskrå nærmest drev kornet med op, er det blevet
"hverdag" igen. Markedet må sande, at der i øjeblikket
ikke er mange nyheder, som kan holde priserne på kornet oppe. Den umiddelbare trussel mod mængderne for
kommende høst har på det seneste været meldinger
om dårlige vintersædskonditioner i Rusland, men også
den faktor er taget af bordet for en stund. Anerkendte
russiske analysehuse har netop meddelt, at vintersædsarealerne er tæt på det forventede, og at vintersædens
stand ser fornuftig ud. Eksporttallene på alt korn taler
også sit tydelige sprog, og skuffer. Der er ikke meget

SVINEexpressen

købelyst. Kornprisen er faldet ca. 4 kr. de seneste uger.

Dagspris på soja stiger voldsomt!
Usikkerhed om de nuværende nordamerikanske sojalagre skaber uro på sojabørsen. Rygter om, at enkelte
sojamøller i USA køber soja i Brasilien for at have varer
nok, giver yderst turbulente dagspriser. - Omvendt er
der ikke mange negative nyheder vedr. den igangværende høst i USA, samt tilsåningen af sojabønner i Sydamerika. Det står således i skærende kontrast til de
prisstigninger vi ser i øjeblikket.

elt er der usikkerhed om, hvordan rapporten vurderer
sojasituationen. Til gengæld tror vi ikke, at der bliver
meget at komme efter på kornsiden, idet langt den
største andel af de globale tonager er tæt på målet.
Hvis ikke rapporten giver en eller anden form for usikkerhed i markedet, så taler mest for at indtage en afventende holdning til råvarekøbet den kommende tid.

Dyrlægen
En kort opsummering af
de nye lovkrav og vejledninger

USDA rapport giver afklaring!
I skrivende stund er månedens USDA rapport ikke udkommet. Den kommer dog inden udgivelse af dette
blad. Mange ting vil være mere afklaret herefter. Speci-

Af dyrlægerne Else Marie Overlund Andersen og Pia Conradsen, SvineVet i Haderslev

Nyt lovkrav - dyrlægebesøg

Træder i kraft

12 besøg i alle besætninger (inkl. slagtesvin, ved brug af flokmedicinering) og der skal udtages en årlig prøve til laboratoriediagnostik, for stadig brug af medicinering i vand og foder på flok
niveau.

1. juni 2014

Der skal foreligge laboratoriesvar ved flokmedicineringer i alle
besætninger, som benytter dette. Det gælder diagnoserne luftvejslidelser (et sæt lunger sendes til laboratoriet) og diarré (en
sokkeprøve pr. dyregruppe sendes til laboratoriet).

1. december 2014

Nyt lovkrav – forrum, gult kort

Træder i kraft

Krav om zoonotisk smittebeskyttelsesplan i alle forrum; varmt
vand i hanen, sæbe, håndsprit og papirhåndklæder mm.

1. oktober 2014 (i alle stalde)

Ny gul kortgrænse træder i kraft. Får man fra denne dato et gult
kort, skal man have 14 dages besøg af dyrlægen i 2 år.

1. december 2014

Nyt lovkrav – søer og polte

Træder i kraft

Søer og polte skal gå løs i løbe- og kontrolafdelingen i nye stalde
efter den 1. januar 2015 og det skal være implementeret i alle
stalde den 1. januar 2035.
(Med mulighed for opboksning i 3-5 dage, primært ved brunsten)

1. januar 2015 (i nye stalde)

Nyt lovkrav – arealkrav, stalde

Træder i kraft

I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til
enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet
gulv eller en kombination heraf.

1. juli 2015 (i alle stalde)

I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst ½ af det
til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

1. juli 2015 (i alle stalde)

I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være
installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning,
der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

1. juli 2015 (i alle stalde)

Vi oplever forsat, at der er en del forvirring omkring
hvornår en so, der har/har haft skuldersår kan transporteres til slagteriet. På næste side er en opsummering af

teksten fra Fødevarestyrelsens vejledning ved kontrol i
besætninger og på slagteriet.

SVINEexpressen

Graden af Skuldersår

Transportegnethed til slagteri

Ingen eller små skuldersår:
Ingen hudforandringer eller hudforandringer og sår, der på det
bredeste sted måler mindre end 2 cm.

Ingen restriktioner.

Lette skuldersår:
Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på
det bredeste sted måler mindst 2 cm, og som ikke er et svært
skuldersår.

Kontrol i besætning, på slagteri og i forbindelse med transport.
Der skal som udgangspunkt ikke sanktioneres ved fund af søer
med lette skuldersår, hverken i en besætning, på slagteri eller i
forbindelse med transport.
I forbindelse med fund af lette skuldersår i en besætning, hvor
der ikke er iværksat korrigerende handlinger, således at de lette
skuldersår forhindres i at udvikle sig til svære skuldersår, kan der
dog være situationer, hvor det er nødvendigt at påbyde fx tildeling af en blød gummimåtte eller et passende lag strøelse under
soen i fareboksen.

Svære skuldersår:
Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på
det bredeste sted måler mindst 5 cm og er omgivet af en fortykket rand.

Kontrol i besætning, på slagteri og i forbindelse med transport.
Søer med svære skuldersår er ikke egnede til transport, når såret
er åbent. Er der tale om svære skuldersår, der er dækket af en
fast skorpe eller af granulationsvæv, kan søerne være transportegnede på nærmere fastsatte betingelser, fx at soen bliver transporteret adskilt fra andre dyr og med et ekstra lag strøelse.
Transporten forudsætter dog, at soen har et upåvirket almenbefindende.
Dette betyder, at søer med svære afhelende/ophelede skuldersår ikke kan sendes over et samlested til eksport, idet dyr ikke
kan sendes til eksport i sygeboks.
Det beror på en konkret, veterinærfaglig vurdering i det enkelte
tilfælde, om der skal foretages en indskærpelse eller politianmeldelse, når søer, der ikke var transportegnede, alligevel er
blevet transporteret.
(Bemærk, at søer med svært skuldersår i besætningen altid skal
være i sygesti).

Artiklerne i nyhedsbrevet er udtryk for generelle forhold og kan ikke erstatte konkret rådgivning, hvorfor der i den konkrete situation bør rettes henvendelse til den relevante rådgiver. Jysk Landbrugsrådgivning kan således ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte følger af anvendelse af
artiklernes indhold.

