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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin stiger med 20 øre pr. kg i den kommende uge. Noterin-
gen for søer og orner er uændret. Beregnet smågrisenotering stiger pga. den sti-
gende slagtesvinenotering. Enkelte puljenoteringer på 30 kg’s smågrise stiger 10 
kr. pr. gris. 
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,60 
Søer  7,50 
Orner  6,50 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,60 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 231 391 
Økologisk smågris  769 
UK-tillæg, DC 14 15 
UK-tillæg, Tican 15 17 
Antonius tillæg 21 42 

Vestjysk Pulje 225 450 
Nordjysk pulje konv. 224 440 
SPF pulje konv. 195 445 
SPF pulje –PRRS 240 470 
Porc-Ex pulje –PRRS  485 
Porc-Ex pulje–ren blå  500 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,73 2,35 1,75 

DB/gris  131 100 
0-pkt. 247 418 12,02 

 
Kontrolsager  
Denne uges kontrolsager har handlet om beskæftigelsespinde og blodører. Fødeva-
restyrelsen kører for tiden en kontrolkampagne om beskæftigelses- og rodemate-
rialer i svinestalde. Hos en slagtesvineproducent fandt man alt i orden på nær dis-
kussionen om hvor vidt pindene var af hårdt eller blødt træ. Kontrollanten mente, 
at pindene var gjort af bøgetræ, og det fandt han var ulovligt som beskæftigelses-
materiale. I Fødevarestyrelsens vejledning er bøgepinde ikke omtalt, men der skel-
nes mellem hårdt og blødt træ og gives eksempler på træsorters hårdhed. Der var 
ingen halebid i besætningen, men alligevel ville kontrollanten overveje om det skul-
le medføre træk i hektarstøtten.  
 
Ved aflæsning af et svin på slagteriet fandt dyrlægen at denne havde et blodøre, og 
der opstod en diskussion om, den var transportegnet eller ej. Vognmanden har 
meddelt landmanden, at man må forudse en eller anden sanktion. Landmand og 
vognmand skulle nok have lagt mærke til dyret, og haft det adskilt på vognen samt 
medsendt en slagteattest fra dyrlægen. I sidste uge var berammet en retssag om 
levering af en gris med byld på et ben, og der er risiko for 5 procent træk i hektar-
støtten samt bøde til både landmand og vognmand. Retssagen blev udsat indtil 
parterne kan mødes i retten på et senere tidspunkt.  
 
Ovennævnte historier nævnes for at minde om, at det er vigtigt alle gør sig an-
strengelser for at efterleve gældende regler på dyrevelfærdsområdet. 



 
Færre KO sanktioner  
NaturErhvervsstyrelsen meddeler at fra 2015 skal kommunerne og Fødevarestyrel-
sens folk ikke længere indberette overtrædelser af KO krav, som i sidste ende kan 
koste træk i landbrugsstøtten, hvis en landmand ikke har tingene i orden. I stedet 
er det kun NaturErhvervsstyrelsens kontrollører som skal indberette KO kravene. 
Ændringen kommer blandt andet fordi, der har været kritik af kommunernes for-
skellige indberetningspraksis. Man søger at lave et system, så man er mere på linje 
med praksis i nabolande som Tyskland. Fremadrettet sanktioneres kun på baggrund 
af den ene procent, der skal KO kontrolleres, mens alle de andre kontroller som 
udføres ikke længere skal indberettes. Der bliver ikke færre kontroller, men der 
kommer fremadrettet en tydelig adskillelse af hvad der er KO (krydsoverensstem-
melse) og hvad der er nationalkontrol. Ovennævnte beskrevne hændelser med KO 
sanktioner må derfor forventes ikke at være gældende fra 2015.  
 
Gult kort = skærpet rådgivning 
Fødevarestyrelsen oplyser, at hvis en landmand ligger over grænseværdierne for 
antibiotikaforbrug og dermed får et gult kort, betyder det, at han bliver placeret i 
rådgivningskategori ”skærpet rådgivning”. Skærpet rådgivning medfører flere dyr-
lægebesøg og i nogle tilfælde bliver tidsrummet for opbevaring/anvendelse af ordi-
neret medicin kortere. 
 
Mælkeanlæg til farestald 
SRDK afholder den 13. maj 2014 kl. 09.00-15.00 i Herning et møde omhandlende 
mælkeanlæg i farestalden. 
 
I takt med et stigende antal levendefødte grise, er der behov for at hjælpe søerne 
med at få alle frem til fravænning. Erfaringer fra Holland og Tyskland viser at søer-
ne ligger med flere grise og at fravænningsvægten stiger betydeligt ved brug af 
mælkeanlæg. Især de mindste grise har gavn af den ekstra mælk og brugen af 
ammesøer kan reduceres kraftigt. Mælkeanlæggene er ved at vinde indpas i Dan-
mark, og der er så småt begyndt at komme erfaringer fra nogle af de danske pro-
ducenter, der har prøvet anlæg af i deres besætning. 
 
På mødet vil 3 forskellige firmaer præsentere deres mælkeanlæg, og der vil være 
god mulighed for at spørge ind til de enkelte produkter. Lisbeth Brogaard fra VSP 
vil holde et indlæg omkring erfaringer med et afprøvet anlæg og ligeledes vil en 
svineproducent, der har kørt med anlægget i nogle måneder, fortælle lidt om de 
ting, han oplever – både resultatmæssigt og praktisk.  
 
Der vil desuden være et par indlæg fra SRDK’s side omkring økonomien ved inve-
stering i et mælkeanlæg og om det kan betale sig. Alt i alt en dag med masser af 
spændende information omkring dette nye koncept. 
 
Mødet henvender sig primært til producenter med minimum 32 grise/årsso, men 
alle er velkomne. Prisen for deltagelse i arrangementet vil være 795 kr. pr. person 
og dette inkluderer fuld forplejning dagen igennem. 
 
Invitationen til mødet vil blive lagt på SRDK’s hjemmeside i uge 16 
(http://www.srdk.dk), så hold godt øje og gå ikke glip af denne gode mulighed for 
at høre om det nyeste koncept indenfor pasning af grisene i farestalden.    
 
Er du klar til et kontrolbesøg? 
I de kommende måneder og frem til efteråret sætter Fødevarestyrelsen ekstra fo-
kus på hvorvidt kravene til brug af beskæftigelses- og rodemateriale opfyldes. 
 
Som svineproducent er der derfor anledning til at få tjekket op på om de løsninger 
man gør brug af i dag, lever op til de gældende krav. Det kan være svært at over-
skue, hvad der er den komplette løsning. Der er mange regler med hensyn til f.eks. 



placering, kvalitet, materialevalg, dyregruppe mm. omkring et produkt, der ellers 
overholder de overordnede krav til at være et beskæftigelses- og rodemateriale. 
 
Vi har samlet et par billeder til inspiration, der viser eksempler på løsninger i de 
forskellige staldafsnit. Vær opmærksom på, at alle dyregrupper skal være dækket 
ind – dvs. i farestien skal både soen og pattegrisene have et passende produkt til 
rådighed. 
 
Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte SRDK. Vi gennemgår gerne be-
sætningen med henblik på at vurdere om alle krav overholdes eller hvilke konkrete 
løsninger der er mulige i pågældende besætning.     
 
Smågrise/slagtesvin 

 
 
 
       
  
     Løbestald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter 
Lean kursus – mere værdi for færre ressourcer 
Torsdag den 1. maj 2014 kl. 10.00 – 15.00. Pris 1.200 kr.   
 
Møde om mælkeanlæg 
Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 9.00-15.00 Pris 795 kr. 
 
VSP seminar om smittebeskyttelse – Hold sundheden oppe og sygdommene ude! 
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 13.00-16.30. Mødet er gratis 
 


