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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg i kommende uge. Søer og orner er 
uændret. Smågrise er faldet 8 kr./stk. ved 30 kg i beregnet notering. De fleste pul-
jenoteringer på smågrise er steget 10-20 kr./stk.   
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,70 
Søer  7,30 
Orner  6,30 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,90 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 235 394 
Økologisk smågris  698 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 22 39 

Midt-Vest Pulje 220 410 
Nordjysk pulje konv. 224 410 
SPF pulje konv. 225 430 
SPF pulje –PRRS 265 460 
Porc-Ex pulje –PRRS  470 
Porc-Ex pulje–ren blå  485 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,74 2,30 1,74 

DB/gris  135 103 
0-pkt. 248 417 11,98 

 
Video til ansatte  
Der er produceret en video om svinebesætninger i Danmark, som både ansatte og 
ejere kan have glæde af at se. Der er fokus på SPF-reglerne. I videoen kan man 
vælge at høre videoen på 6 andre forskellige sprog. Du kan se videoen ved at klik-
ke på nedennævnte link  
 

http://spf-sus.dk/sus/da-DK/Info/Video+om+SPF/ 
 
Husk at sige til udenlandske medarbejdere at der skal gå 24 timer fra man ankom-
mer til Danmark til man må komme i stalden.  
 
Medicinpriser  
Det må anbefales med jævne mellemrum at kontrollere priser på indkøbt medicin. 
Det kan gøre ved at tage en periodes fakturering og bede andre medicinsælgere om 
at give tilbud på tilsvarende leverance. Det er her ikke nok at få et totalbeløb, men 
man skal sikre at mængde og præparater er de samme, og man skal være grundig 
med at forhøre sig om diverse årsrabatter afhængig af besætningsstørrelse. Også 
leveringsmetoden og den gode service skal med i billedet for at kunne sammenligne 
forskellige leverandører. En landmand sammenlignede to leverandører, og de endte 
næsten på samme pris, men da han detaljeret gennemgik det ene tilbud, fandt han 
ud af at tilbudsgiveren ikke havde givet ham samme mængde, som der hvor han 
plejede at handle.  
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Antibiotikatildeling 
Tildeling af antibiotika til grisene i en sti skal ske, så antibiotika og foder blandes så 
godt, at alle grise i stien får den tildelte dosis. Skal antibiotika tilsættes tørfoderau-
tomaten i en sygesti, skal det grundigt opblandes i foderet i en fodervogn og efter-
følgende udfodres i automaten. Topdressing hvor antibiotika placeres ovenpå fode-
ret kan ikke anbefales. Ved vådfodring bør man i en fodervogn opløse antibiotikaen 
i fodersuppen og udfodre dette via en spand, når det normale vådfoder er fordelt i 
langkrybben ved en fodring. Hvis man opløser antibiotika i vand og via en vand-
kande tildeler det i langkrybben før fodring, vil medicinvandet skylles til den ene 
ende af krybben, når der fodres.  
 
Isoleringsmåtte  
Mange landmænd har købt isolerende måtter som er lagt ind i grisehulerne i fare-
stierne. Dette er positivt, men mange har også forsøgt med måtterne under over-
dækning i fravænningsstier, og her erfarer man at grisene hurtigt æder måtterne i 
stykker.  
 
Slagtesvineproduktion 
Budgetterne for 2014 viser et dækningsbidrag på 134 kr. pr. gris ud fra en notering 
inkl. efterbetaling på 12,45 kr. og en foderpris på 1,75 kr. Hertil kommer et dæk-
ningsbidrag ved smågrisene beregnet til 63 kr. Kreditgivere vil næppe låne penge 
ud til producenter der har dækningsbidrag svarende til gennemsnittet, så i forbin-
delse med investeringer i slagtesvinestalde skal målet for dækningsbidrag sættes 
væsentligt højere. Hvis et byggeri kan laves til 3.000 kr. pr. stiplads er kravet til 
dækningsbidrag 143 kr. pr. slagtesvin. I DB-tjek analyser fra 1. halvår 2013 havde 
den bedste fjerdedel et dækningsbidrag på 153 kr. pr. svin. Det betyder at investe-
ring pr. stiplads ikke må overstige 3.500 kr. hvis investeringen skal give et afkast. 
Den bedste fjerdedel af slagtesvineproducenterne leverer i dag grise med 932 gram 
daglig tilvækst, et foderforbrug på 2,70 samt 2,8 procent døde og kasserede og en 
kødprocent 60,5. Dette er altså overlæggeren, som man skal passere for at få god 
økonomi i et nybygget anlæg. Aktuelle eksempler viser også at dette er muligt og 
lettest hvis man skaffer smågrise med god sundhedsstatus.  
 
Kilde Hyologisk januar 2014   
 
Smag på foderet 
En svineproducent har gjort det til en vane at smage på foderet, når han får leveret 
dette. Han vejer også en liter og justerer foderindstillingen til søerne, hvis der sker 
ændringer. Husk også at gemme indlægssedler og kontroller fakturaerne, så man 
hurtigt kan reagere, hvis der sker uregelmæssigheder i stalden. Det er vigtigt re-
gelmæssigt at rense fodersiloer og kornsiloer. Kontroller via en inspektionsluge og 
en lommelygte at siloen er ren.  
 
70 – 92 eller 94 kg  
Basis slagtevægten ved Tican er nu 70-92 kg og Danish Crown 70-94 kg. Man må 
prøve at udnytte muligheden for at lave tungere svin. Ofte passer et soholdsystem 
til den nuværende aftagers produktion af slagtesvin, og for sidstnævnte drejer det 
sig om at forbedre tilvækst i grisene, så der kan blive plads til at hæve slagtevæg-
ten med 2-4 kg. Er miljøtilladelsen begrænsende, er det nok denne der skal arbej-
des på at få ændret i første omgang. Vil grisene ikke gro mere og skal være en uge 
længere i stalden skal man have en snak med smågriseleverandøren med det for-
mål at få mere ensartede og store smågrise. Denne kan måske blive nødt til at 
sælge et hold puljegrise, men det skal være hele læs på ca. 600 grise, ellers bliver 
prisen for dårlig.  
 
 


