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Noteringen  

Noteringen for slagtesvin falder 30 øre/kg og søer og orner falder 40 øre/kg i kom-
mende uge. Beregnet smågrisenotering falder 8,54 kr./stk. ved 30 kg. De fleste 

puljenoteringer på smågrise falder 15-30 kr. formodentlig fordi eksport af svinekød 
og grise til Rusland pt. er stoppet.   
 

 Danish Crown og Tican 

 

Slagtesvin 10,40 

Søer  7,40 

Orner  6,40 

Polte  

45-49,9 kg 

 7,40 

 7 kg 30 kg 

SPF beregnet 225 381 

Økologisk smågris  712 

UK-tillæg 15 17 

Antonius tillæg 18 39 

Midt-Vest Pulje 230 415 

Nordjysk pulje konv. 224 415 

SPF pulje konv. 210 405 

SPF pulje –PRRS 250 440 

Porc-Ex pulje –PRRS  450 

Porc-Ex pulje–ren blå  460 

 Søer Små-

grise 

Slag-

te- 

Svin 

Foderpriser 

Kr./FE 

1,74 2,30 1,74 

DB/gris  123 92 

0-pkt. 247 416 11,96 

 

Udnyt hjemmeblanderiets muligheder 
Mange hjemmeblanderier laver så meget foder, at selv en lille besparelse eller for-

bedring pr. FEsv/FEso vil udmønte sig i en stor forbedring af totaløkonomien. I det 
seneste nummer af Hyologisk (s.12-14) er der nævnt nogle muligheder for at for-
bedre udnyttelsen af hjemmeblanderiet, men der findes mange andre, som også 

kan være med til at løfte totaløkonomien. Brug derfor lidt tid sammen med din fod-
ringskonsulent og se på de muligheder, der er i dit anlæg. Hermed kan du rette 

opmærksomheden på de muligheder, der giver størst afkast på kortest tid. Kontakt 
enten kontoret i Brønderslev på 9624 1881 eller kontoret i Herning på 7015 1200, 
hvis du vil vende dine muligheder.  

 
6 gode råd inden transport af levende grise  

Den 29. januar 2014 blev stoppet for al eksport af levende svin og svinekød til Rus-
land. Dette skyldes fundet af afrikansk svinepest i 2 vildsvin i Litauen den 24. janu-
ar 2014.  

 
Bestilling af transport 

Husk at tjekke om transportøren og eksportøren er tilmeldt DANISH Transportstan-
dard. Se www.danish.lf.dk 
 

Hvis transportøren og eksportøren ikke begge er tilmeldt, er det dit ansvar at: 
 Kontrollere og opbevare transportdukumenter 

 Kontrollere og opbevare vaskecertifikater 

http://www.danish.lf.dk/


 Kontrollere overholdelse af karantæne 

 Kontrollere om transportøren er QS-godkendt 
 Kontrollere at evt. anvendte samlesteder er tilmeldt DANISH Transportstan-

dard også på www.danish.lf.dk  

 
Kontroller transportegnethed  

Du har ansvaret for, at dyrene er transportegnede inden pålæsningen. 
 
Modtagelse af dyretransportvognen  

Tjek vaskecertifikat.  
 

Pålæsning  
Inden pålæsning bør du sikre dig, at lastbilen og lastrummet er rent. 

 
Transportdokumenter 
Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i transportmidlet medbringes doku-

menter, der indeholder følgende oplysninger: 
 

a) Dyrenes oprindelse og ejer 
b) Afgangssted 
c) Afgangsdato og –klokkeslæt 

d) Det planlagte bestemmelsessted 
e) Den planlagte transports forventede varighed. 

 
Registrer flytningen i CHR.registret www.chr.fvst.dk  
 

Tjek vogn fra mobiltelefon eller tablet  
 

Du kan tjekke vaske- og desinfektionsstatus på din svinetransportørs vogn fra en 
vilkårlig smartphone eller tablet-PC. 
 

Hvis du har en Android-baseret enhed  
Har du en Android-baseret enhed er der 2 muligheder 

 
1. Gå ind i Play Butik (tidligere Android Marked) søg på TjekVogn og installer 

app’en på sædvanlig vis. 

2. Gå via enhedens browser til tjekvogn.dk. Når du er inde på siden, kan du gem-
me den som bogmærke eller genvej på enhedens skrivebord. 

 
Hvis du har en ikke-Android baseret enhed  
Har du en enhed, som ikke er baseret på Android operativsystemet (f.eks. en iPho-

ne eller en iPad), skal du bruge ovennævnte metode 2. 
 

Tjek vaske- og desinfektionsstatus på din svinetransportørs vogn – online eller som 
App til Android telefoner.  
 

www.tjekvogn.dk  
 

Kornrensning  
Hvis du ikke har en kornrenser, er det noget der bør stå øverst på ønskesedlen. 

Tilbagemeldingerne fra praksis viser at sliddelene i blandeanlægget holder væsent-
ligt længere, og alene den besparelse kan betale kornrenseren. Desuden går det 
bedre i stalden, når man får fjernet jord, ukrudt og andet skidt fra kornet. Der mel-

des ofte om bedre og mere stabile resultater i farestalden, mindre diarre i klima-
stalden og færre pludselige dødsfald ved søer og slagtesvin. 
Kilde Hyologisk februar 2014  
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