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Noteringen
Noteringen for slagtesvin er uændret søer og orner stiger med 20 øre/kg i kommende uge. Beregnet smågrisenotering er uændret. De fleste puljenoteringer på
smågrise stiger med 20 kr./gris.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

10,70
7,50
6,50
7,70
7 kg
234
15
18

30 kg
393
706
17
39

Midt-Vest Pulje
Nordjysk pulje konv.
SPF pulje konv.
SPF pulje –PRRS
Porc-Ex pulje –PRRS
Porc-Ex pulje–ren blå
Søer

Foderpriser
Kr./FE
DB/gris
0-pkt.

230
224
225
265

1,74

2,30

430
430
430
460
490
500
SlagteSvin
1,74

248

135
417

104
11,97

Smågrise

DR 1 udsendelsen Svineriget
Som de fleste nok er bekendt med sendte DR1 i går i bedste sendetid en udsendelse om dansk svineproduktion. Niels Vestergård Salling havde påtaget sig opgaven
med at stille sig selv og stald til rådighed for optagelser, der kunne vise hvordan
svineproduktion i Danmark foregår. Det var modigt og dygtigt gjort eftersom man
jo aldrig kan vide hvordan tingene bliver klippet sammen og hvilken vinkel der lægges på det.
Set med vores øjne synes vi, at det var en unuanceret fremstilling af erhvervet,
hvor de kun havde valgt at fokusere på de negative sider. Der blev f.eks. ikke
nævnt noget om alle de dygtige medarbejdere vi har rundt omkring i svinebesætningerne, som virkelig gør en indsats for f.eks. at nedbringe pattegrisedødeligheden. Man kunne også godt have nævnt, hvor mange penge der rent faktisk er blevet brugt på forskning i, hvordan vi kan undgå kastration. Ja listen er lang med de
ting, som vi synes der skulle have været med i udsendelsen.
Hvis du som repræsentant for erhvervet kommer til at diskutere emnerne med
udenforstående i den kommende tid har vi her sammenklippet lidt information fra
henholdsvis Landbrugsavisen og Danske Svineproducenter, som måske kan bruges.
Citater fra Landbrugsavisen:
Hvor stor er dødeligheden hos pattegrise?
Dødeligheden toppede i 2009, hvor den var 24,6 procent. Siden er den faldet støt
med 0,6 procentpoint om året til 22,4 procent i 2012 eller 21,8 hvis man fremskri-

ver til 2013. I runde tal er halvdelen af de døde dødfødte, mens den anden halvdel
dør inden fravænning.
Hvorfor er dødeligheden i Danmark større?
Danmark har arbejdet med avlsmål, der gik efter, at søerne fik så mange grise som
muligt. Det fik dødeligheden til at stige, især andelen af dødfødte grise, der nærmest blev fordoblet over en årrække. Dødeligheden efter fødslen er steget mindre.
I 2004 gik man over til et nyt avlsmål (LG5) hvor man avler efter så mange grise
som muligt som lever på dag 5. Dødeligheden har lille arvbarhed, det vil sige, at
det kun går langsomt med at få dødeligheden ned genetisk. Desuden går der tid fra
de bedre gener findes, til de ender ude i produktionen.
Ifølge professor I dyreetik Peter Sandøe, Københavns Universitet, viser en videnskabelig rapport, at de besætninger, der fremavler de søer, som skal ende ude i
produktionen, har haft et fald i dødeligheden på 7 procent (2012.) Dermed er dødeligheden i avlsbesætningerne på niveau med 1992, hvor man begyndte at avle efter
flere smågrise.
Gør landbruget noget ved det?
Ja, de »nye« avlsmål bringer langsomt dødeligheden ned. Men der er også tale om
management i stalden og staldsystemer. Videncenter for Svineproduktion har introduceret farestaldsmanualer, som kan medvirke til at dødeligheden gradvist bliver
mindre.
Hvor stor er dødeligheden hos fritgående søer?
Drægtige søer skal kunne gå frit, men når de farer og den første tid efter behøver
de ikke gå frit i Danmark. I Sverige skal søer også være fritgående i farestalden af
dyrevelfærdshensyn, men i Sverige er dødeligheden højere end i Danmark. Svenske producenter peger på at dødeligheden er højere fordi dyrene går frit. Det er et
dilemma, at det, der er godt for dyrevelfærd på den ene måde, giver ringere dyrevelfærd på den anden måde.
Hvad er en rimelig dødelighed?
Landbruget har sat et mål om 20 procent i 2020. Dyreværnsforeninger finder det
for højt. Peter Sandøe foreslår 17 procent som et mål svarende til dødeligheden i
1992. Det er en langt lavere dødelighed end i naturen, men han peger på, at det
må være et rimeligt niveau, for når man holder dyr i varetægt bør man tage mest
mulig vare på deres velfærd.
Citater fra Danske Svineproducenter
Vi fik at vide, at smågrisene halekuperes, og Kjeld Hansen udtalte, at der da for
pokker ikke findes halebid i naturen. Fakta er, at problemerne med halebid er mange gange større i frilands- og økologisk svineproduktion.
Vi fik at vide, at forskere fra Aarhus Universitet vurderede, at grise skulle have op
mod 400 gram halm om dagen for at opfylde deres behov. Fakta er, at man kun
kan reducere perioden med unormal adfærd fra 22 til 17 minutter om dagen ved at
øge tildelingen af halm fra 10 til 400 gram pr. gris pr. dag.
Vi fik at vide, at udbredelsen af MRSA (en methicillinresistent stafylokokbakterie) er
vokset meget de seneste år, men vi fik ikke at vide, at landbruget siden 2009 har
reduceret antibiotikaforbruget med over 10 procent og ligger langt under niveauet i
resten af Europa.
Man nævner ikke, at den økologiske svineproduktion har en langt højere dødelighed, og at antal smågrise, som skulle destrueres dagligt, ville være over 35.000
forudsat, at denne produktionsgren havde et tilsvarende antal søer.
Landbof oreni ng
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Pas på ornen
En ny medarbejder skulle drive en orne hen på løbegangen foran søerne. Medarbejderen var ikke instrueret i normale rutiner og valgte en anden orne til opgaven
end sædvanligt. Ornen blev derfor ledt et sted hen, hvor den ikke var vant til at
komme. Medarbejderen havde ikke taget drivbræt med og han endte med at måtte
”flygte” over rækværket. Ornen nåede desværre at få ”bid” og snuppede en del af
medarbejderens lårmuskel, og længere sygeorlov blev resultatet.
Hav respekt for orner og ”gør som du plejer”. Vær grundig i instruktion til nyansatte.
Sne på tagene
Sidste uges sne og fygning har betydet at der nogle steder ligger et lag sne på
bygningstagene. Når sneen ligger sig i driver på den ene side af en bygning giver
det en skæv belastning på huset og vi så for et par år siden, hvordan dette resulterede i tagkollaps flere steder.
En tommelfingerregel er, at hvis der er mere end 50 cm nyfaldet sne eller 30 cm
komprimeret sne på taget skal det fjernes. Når det bliver tøvejr igen, bliver sneen
for alvor tung. Sørg derfor for at få det fjernet inden.
Husk sikkerheden hvis du selv går på taget for at fjerne sneen. Vær særlig opmærksom på lysplader på taget, som ikke kan bære så meget og brug sikkerhedsline når du går på taget. Hvor det er muligt kan det være en fordel at få en lastbil
med kran ind og fjerne sneen.

Husk tilmelding til årsmøde den 29. januar 2014
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