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Noteringen  

Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i kommende uge. Beregnet 
smågrisenotering stiger 2 kr./stk. ved 30 kg. Det skyldes at foderpriserne er faldet 

1-3 kr./100 kg, og da slagtesvinene spiser mest foder skal besparelsen her deles 
med smågrisesælgerne i beregnet notering. De fleste puljenoteringer på smågrise 
stiger 10 kr.   
 

 Danish Crown og Tican 

 

Slagtesvin 10,00 

Søer  7,00 

Orner  6,00 

Polte  

45-49,9 kg 

 7,00 

 7 kg 30 kg 

SPF beregnet 216 366 

Økologisk smågris  733 

UK-tillæg 15 17 

Antonius tillæg 18 39 

Vestjysk Pulje 205 395 

Nordjysk pulje konv. 199 375 

SPF pulje konv. 195 390 

SPF pulje –PRRS 230 410 

Porc-Ex pulje –PRRS  430 

Porc-Ex pulje–ren blå  435 

 Søer Små-

grise 

Slag-

te- 

Svin 

Foderpriser 

Kr./FE 

1,71 2,29 1,72 

DB/gris  111 81 

0-pkt. 246 414 11,87 

Ny trussel – Aujeszkys sygdom 
Den økonomiske virkning af fundet af afrikansk svinepest i vildsvin i Polen og Litau-

en er ikke over endnu, fordi Rusland stadig har lukket for import af dyr og svinekød 
fra Europa.  
 

For danske svineproducenter er en ny trussel dukket op med fundet af Aujeszkys 
sygdom i vildsvin i Nordtyskland. Sygdommen vil have store økonomiske konse-

kvenser, hvis den spreder sig til svineproduktionen. Danmark udryddede sygdom-
men i årene 1980-1986 og op til 1991 blev der fundet enkelte udbrud i Sønderjyl-
land, som medførte nedslagtning. 

 
Hygiejne i farestald  

Det koster dyr på sundhedskontoen at springe over hvor gærdet er lavest med 
hensyn til rengøring, håndvask og støvleskift i farestalden. Vær opmærksom på 
følgende ideer:  

 
1. Skift af fodtøj og rent arbejdstøj  

2. Skift af handsker eller hånddesinfektion 
3. Forskellige skovle og skrabere til hver sektion 
4. Skift af kanyler minimum mellem hver stald 

5. Rengøring af medicinkassen 
6. Ingen flytning af grise tilbage i systemet 

7. Vask og desinfektion af vognen til flytning af grise.  



 

Drøft situationen ved næste personalemøde, og læg en plan som kan optimere for-
holdene. 
 

Mindre sammenblanding  
Hvis soholdet er plaget af virussygdomme skal man ikke flytte grise mellem kulde-

ne efter overstået kuldudjævning. Hvis man har fuldsektionerede fare- og smågri-
sestalde og begrænser sammenblanding af grise i smågrisestaldene kan man opnå 
at grisene har ens modstandskraft og dermed er sundere ved salg. 

 
Efternølergrise bør opbevares i aflastningsstald/sygestald og først sælges når de er 

i orden.  
 

Maks. 20 procent dødfødte og døde før fravænning år 2020  
For at opnå dette skal nærmiljøet være i orden, og med til det hører 
 

1. Brug tilstrækkelig med varmelamper 
2. Brug hundehulsplader når smågrisene har fundet smågrisehulen 

3. Korrekt gulvtemperatur i hulen før faring 
4. Skru ned for gulvvarmen, når pattegrisene selv kan lave varmen 
5. Sørg for god foderhygiejne 

6. Indsæt søerne i farestalden tidligst en uge og senest 3 dage før forventet fa-
ring 

7. Tildel redebygningsmateriale 
8. Der skal være ro i farestalden 
9. Korrekt overdragelse af opgaverne mellem medarbejdere.  

 
Vægt ved slagtning  

Høj slagtevægt med lav spredning mellem letteste og tungeste gris giver bedst 
økonomi, men mulighederne er forskellige afhængig af om man har rigeligt med 
plads, om man har begrænset plads eller om miljøreglerne begrænser ens mulighe-

der. Ved Danish Crown må grisene blive en del tungere end ved Tican fordi Tican 
har et andet afregningssystem.  

 
Nedennævnte tabel er et fingerpeg om hvilken vægt grisene i gennemsnit bør have 
ved levering, og langt de fleste af grisene skal ligge indenfor gennemsnitsvægten 

+/- 5 kg ved slagtning.  
 

Hvad skal grisene veje 
ved slagtning ?

Beregning Optimere 
pr. 

dyreenhed

Optimere 
pr. 

stiplads

Optimere 
pr. 
gris

Danish Crown 
før, kg 

79 82 87

Danish Crown 
nu, kg

80 85 89

Danish Crown 
fra maj, kg 

82 85 89

Tican før, kg 80 81 82

Tican nu, kg 81 82 84

 


