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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i den kommende uge. Beregnet 
smågrisenotering falder 1 kr./stk. ved 30 kg. De fleste puljenoteringer på 30 kg’s 
smågrise stiger 15-20 kr. pr. stk. Der er små ændringer til foderpriserne som ind-
går i beregnet notering, og derfor er der små ændringer i beregnet notering i for-
hold til forrige uge, selvom slagtesvinenoteringen er uændret. 
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,40 
Søer  7,50 
Orner  6,50 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,40 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 226 383 
Økologisk smågris  746 
UK-tillæg, DC 14 15 
UK-tillæg, Tican 15 17 
Antonius tillæg 18 39 

Vestjysk Pulje 220 425 
Nordjysk pulje konv. 199 425 
SPF pulje konv. 195 435 
SPF pulje –PRRS 240 460 
Porc-Ex pulje –PRRS  475 
Porc-Ex pulje–ren blå  490 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,71 2,32 1,73 

DB/gris  127 96 
0-pkt. 246 415 11,92 

 
Danish Crown ændrer UK-tillægget fra 50 øre pr. kg til 45 øre pr. kg pr. 1. april. 
Derfor er UK-tillægget på smågrise også ændret. Ticans UK-tillæg til nuværende 
leverandører er garanteret til 50 øre/kg indtil 1. april 2017. Fra 1. maj 2014 er til-
lægget til nye UK leverandører nedsat til 45 øre/kg.  
 
Regneark til vejehold 
Videncenter for Svineproduktion har udviklet et nyt beregningsværktøj til vejehold. 
Værktøjet beregner den løbende udvikling i bl.a. daglig tilvækst og foderudnyttelse. 
Med ugentlige vejninger af grisene i f.eks. smågrise eller slagtesvinestalden er det 
muligt at følge grisenes reaktion på foderskift samt uforudsete hændelser som ned-
brud på ventilationsanlæg, sygdom mv.  
 
Rent praktisk gør man det at man udvælger en bestemt sti i stalden til sit vejehold. 
Dette hold vejes 1 gang ugentligt og resultaterne fra vejningen indtastes i regnear-
ket. 
 
Regnearket til veje hold findes på VSP’s hjemmeside under nyheder, eller man kan 
følge linket her:  
http://www.vsp.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/03/250313_Nyt%20vaerktoej%20til%
20vejehold.aspx 
 



Når man åbner regnearket er der en vejledning til hvorledes man bruger det. Det er 
muligt at indtaste op til 6 vejhold i arket, som til sidst kan sammenlignes. Der væl-
ges mellem dyregrupperne: pattegrise, smågrise og slagtesvin. 
 
Kødprocentmåling  
Basis for kødprocentregulering er ved Danish Crown 61 procent og ved Tican har 
det været 60 procent siden uge 40 2013. Tican fortæller nu at dette ændres, så 
basis fremover er 60,5 procent, hvorfra kødprocentbetaling reguleres i opad- eller 
nedadgående retning. Fra 1. april 2014 er nogle af slagtestederne af klassifice-
ringskontrollen blevet pålagt at korrigere kødprocentmålingerne på de enkelte svin. 
Hos Tican er det med + 0,3 procent. Det betyder at man på afregningen vil se en 
fremgang i kødprocenten ved Tican fra næste uge, men det er vigtigt at notere sig 
at dette ikke skyldes forbedringer i avlen, fodringen eller pasningen af svinene.  
 
Sundhedsoplysninger  
Hvis man går ind på den elektroniske svineafregning ved Danish Crown kan man i 
statistikafsnittet se en oversigt over hvilke værditab de forskellige bemærkninger 
på grisene medfører. Værditabet er delt op i det direkte tab til landmanden på 
grund af nedsat produktivitet i stalden, og værditabet på slagteriet på grund af 
nedsat anvendelsesværdi af grisen.  
 
Som noget nyt kan man nu også se en sundhedsrapport på slagtesøerne. De vete-
rinære bemærkninger på et års levering er illustreret grafisk og tanken er at man 
kan bruge oplysningerne til drøftelse af besætningens sundhedstilstand og se æn-
dringen i bemærkninger gennem det seneste år. 
 
Rent drikkevand  
De må anbefales jævnligt at rengøre vandsystemerne i staldene. En landmand be-
rettede at han som en del af vandsystemet havde et gammelt galvaniseret vandrør 
hvor alt drikkevandet til grisene løb igennem. Da dette skulle skiftes fandt han ud 
af hvor snavset det var. Efterfølgende er valgt hyppig rengøring, og i perioder til-
sætning af 2 promille vandrensning (Nordic Aquarens). Herved fjernes kalk og bio-
film i vandrørene. I det aktuelle eksempel tilsættes dette til drikkevandet i 5 døgn.  
 
Rug  
I et forsøg har det vist sig at rug kan bruges til smågrise og slagtesvin, når det er 
17 kr. billigere end hvede, og det kan opbevares i særskilt silo på gården. Det kan 
også være i en amerikanersilo opblandet med byg, men ikke opblandet med hvede. 
Rug kan indgå med op til 50 procent af kornet. Et forsøg har vist at tilvæksten ved 
slagtesvinene faldt med 60 gram dagligt og kødprocenten steg med 0,7 procenten-
heder. Den daglige foderoptagelse faldt på grund af at foder med rug er længere 
om at passere tarmen, og dermed er grisene mætte længere. Ved drægtige søer 
har den forøgede mæthedsfornemmelse med 30 procent rug i foderet betydet at 
der blev mere ro i flokken. 
 
Kilde VSP 
 
Mærkefarver  
Fra 1. april 2014 må der udelukkende bruges mærkefarver, der er fødevaregod-
kendte – de såkaldt FDA godkendte farver (Food and Drug Approved). Det gælder 
alle DANISH-godkendte svinebesætninger eller besætninger der producerer grise til 
England. Det sker for at sikre, at der kun benyttes farvestoffer, der er opført i den 
gældende danske positivliste over tilsætningsstoffer til fødevarer.  
 
For at kontrollere og være i stand til at håndhæve dette, er det indskrevet i 
DANISH Produktstandard og Produktstandarden for englandsgrise, at der udeluk-
kende må forefindes FDA-godkendte mærkefarver i stalden fra 1. april 2014.  
 



Der skal stå ”fødevaregodkendt” på farvebøtten og andre typer farver må ikke fin-
des i besætningsområdet.  
 
Rusland  
I markedsnyt for svinekød fortælles at der i den forløbne uge har været nye resul-
tatløse forhandlinger mellem EU og Rusland om det russiske importforbud. Fra EU 
foreslår man Rusland at tillade import af svinekød fra lande der ikke har haft afri-
kansk svinepest i de seneste 3 år. Fra russisk side mener man ikke at risikoen for 
afrikansk svinepest er begrænset til Polen og Litauen. Man mener et forbud også 
bør omfatte nabolande til de områder hvor der er konstateret afrikansk svinepest. 
Vildsvin er den store risikofaktor. Men i EU mener man ikke at nedskydning af vild-
svinebestande er en effektiv måde til at kontrollere smittespredning. Ved nedskyd-
ning er man i stedet bange for en yderligere spredning af de overlevende vildsvin.  
 
I stedet for at købe svinekød i EU overvejer Rusland at importere svinekød fra Kina 
og bøffelkød fra Indien samt øge kødimporten fra Brasilien. De russiske myndighe-
der har holdt møder med Belgien og Spanien omkring en kommende genoptagelse 
af landenes eksport. De russiske svinepriser er steget fra 75 rubler pr. kg levende-
vægt i januar til omkring 90 rubler (18,50 kr. pr. kg slagtevægt). I Danmark har 
det russiske importforbud betydet ca. 1 kr. lavere notering end forventet.  
 
 
 


