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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin stiger 20 øre/kg. Søer og orner er ændret i den kommen-
de uge. Puljeprisen på smågrise er uændrede i forhold til sidste uge. Beregnet pris 
er steget 8 kr./stk. 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,80 
Søer  7,10 
Orner  6,10 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,80 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 238 400 
Økologisk smågris  792 
UK-tillæg, DC 14 15 
UK-tillæg, Tican 15 17 
Antonius tillæg 21 42 

Vestjysk Pulje 210 410 
Nordjysk pulje konv. 209 405 
SPF pulje konv. 195 405 
SPF pulje –PRRS 240 430 
Porc-Ex pulje –PRRS  455 
Porc-Ex pulje–ren blå  470 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,73 2,35 1,75 

DB/gris  139 107 
0-pkt. 249 420 12,04 

 
Slagtesvins trivsel 
En analyse udført af VSP har vist at der er ringe sammenhæng mellem tilvækst i 
smågrisestald og tilvækst i slagtesvinestald. En forskel på 100 gram daglig tilvækst 
i smågriseperioden betyder en forskel på kun 35 gram daglig tilvækst i slagtesvine-
perioden. Smågrisenes tilvækst er derfor ikke en god indikator for den tilvækst gri-
sen vil have, når den bliver slagtesvin. Dette indebærer at ensartet vægt ved ind-
sættelse i slagtesvinestalden ikke altid er ensbetydende med ensartet vækstha-
stighed i slagtesvineperioden.  
 
Slagtesvin har større spredning i daglig tilvækst end smågrisene, og er der sund-
hedsproblemer bliver spredningen endnu større. De hurtigvoksende slagtesvinehold 
når slagtevægten på 12 uger, mens de langsomvoksende kræver 14 ugers opholds-
tid. 
 
Der bør altid ske mindst mulig sammenblanding af grise fra forskellige hold, men 
det vil ofte være nødvendigt at indgå kompromiser på dette punkt. En opsamlings-
stald resulterer i den bedste økonomi. Denne stald skal helst ligge i en særskilt 
bygning.  
 
Halekupering  
Når danske svineproducenter kuperer halerne på deres smågrise er det for at und-
gå at de udsætter hinanden for smertefulde halebid. De fleste danske smågrise i 
den konventionelle svineproduktion bliver halekuperet. Det er landmanden selv der 
står for opgaven, og det må gøres hvis der er dokumentation for at grisene bider 



haler, hvis ikke de kuperes. Det skal fremgå af besætningens egenkontrolprogram 
at det er nødvendigt at halekupere grisene. Egenkontrolprogrammet kontrolleres og 
dokumenteres normalt af besætningsdyrlægen sammen med ejeren. Danmark 
overholder således gældende EU-lov på området, og trods dette oplever man hale-
bid hos ca. 1 procent af grisene, mens man til sammenligning har dobbelt så man-
ge halebid i Sverige, hvor halekupering er forbudt.  
 
Lugt og slagtevægt  
I perioden 2003 til 2007 blev mange miljøgodkendelser vedrørende slagtesvinehold 
opgjort i forventning om at grisene ikke vejer mere end 102 kg levendevægt ved 
slagtning. Senere er slagtevægten steget, men da der samtidig har været stigende 
tilvækst er der uændret opholdstid i staldene. En dyreenhed er defineret som 100 
kg N ab lager. Det er nu undersøgt om de tungere grise i staldene giver øget lugt-
belastning, og man mener at der er en uændret eller faldende miljøbelastning, hvis 
man sammenligner en godkendelse fra 2003 med den aktuelle produktion i 2014. 
Der er ikke øget lugt fra tungere grise, forudsat at man sænker antal producerede 
grise så meget at der ikke produceres flere dyreenheder end præciseret i den op-
rindelige tilladelse.  
 
PRRS – stabile sohold  
Det er undersøgt om smågrise fra formodede PRRS stabile sohold kan være fri for 
PRRS ved 30 kg. Mange svineproducenter vælger at undersøge om soholdet er 
PRRS stabilt, idet ønsket er at sælge PRRS negative grise ved 30 kg. Et PRRS stabilt 
sohold har en produktivitet på niveau med et PRRS negativt sohold. Er besætningen 
PRRS negativ må ingen grise i besætningen have antistoffer mod PRRS. Undersø-
gelsen viste at når der ikke er cirkulation af virus i besætningen kunne man produ-
cere PRRS fri smågrise selvom soholdet er deklareret positiv.  
 
EU-kontrollører  
Kontrollører fra 28 EU lande har været på studietur vedr. svinevelfærd i Danmark. 
De var på kursus og besøgte 4 besætninger. Kontrollørerne var imponerede over 
den høje standard, ikke mindst de gode produktionsresultater og de fysiske rammer 
for dyrene. Halekupering blev drøftet, og man skulle kunne dokumentere nødven-
digheden af dette. Man konstaterede at alle dyrene har fri adgang til vand, og man 
var opmærksomme på om krav om fiberholdigt foder medførte at søer ikke var 
sultne. De forskellige landes kontrollører konstaterede at selvom rode- og beskæf-
tigelsesmateriale opfylder reglerne er det ikke nødvendigvis nok til at gøre en vel-
færdsmæssig forskel for dyrene. Kontrollørerne var rimelige enige i deres vurderin-
ger på gårdene, men det er nok også nemmere at opnå enighed når forholdene ge-
nerelt er gode.  
 
Skrivebordskrigen fortsætter  
De russiske veterinærmyndigheder har i sidste uge igen anklaget EU Kommissionen 
for alene at stå i vejen for en genoptagelse af EU eksporten af svinekød til Rusland. 
En række EU lande som Danmark, Holland, Belgien og Frankrig er parate til at gen-
optage eksporten af svinekød til Rusland, men EU Kommissionen forhindrer en så-
dan aftale. 
 
Fra russisk side har man tidligere givet udtryk for, at man er parat til at åbne for 
import af svinekød fra lande, der ikke har grænse med Polen og Litauen. EU Kom-
missionen mener på sin side, at et russisk importforbud kun bør omfatte de ramte 
områder i Polen og Litauen og har derfor lagt sag mod Rusland ved WTO. 
 
Ingen svinepest i døde vildsvin  
De polske myndigheder har i sidste uge offentliggjort testresultater der viser, at 10 
døde vildsvin ikke var inficeret med afrikansk svinepest. De 10 døde vildsvin blev 6. 
maj fundet flydende i floden Obra. 
 
Kilde Markedsnyt – svinekød  


