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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Beregnet smågrisenotering er 
faldet 3 kr./stk. ved 30 kg på grund af et lille fald i foderprisen til smågrise og lille 
stigning i foderpris til slagtesvin. Puljenoteringer er uændret.    
 Danish Crown og Tican 

 

Slagtesvin 11,90 
Søer 9,00 
Orner 8,00 
Polte  
45-49,9 kg 

8,90 

 7 kg 30 kg 

SPF beregnet 268 442 
Økologisk smågris  781 

UK-tillæg 15 17 

Antonius tillæg 23 37 

Midt-Vest Pulje 215 400 
Nordjysk pulje konv. 214 385 
SPF pulje konv. 210 385 
SPF pulje –PRRS 250 420 
Porc-Ex pulje –PRRS  425 
Porc-Ex pulje–ren blå  440 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
Svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,70 2,27 1,73 

DB/gris  190 155 
0-pkt. 244 412 11,89 

 
Prisforventninger  
På kongres for svineproducenter var det første og vigtigste indlæg en redegørelse 
for forventet svinenotering det kommende år. Karsten Flemin startede med at kon-
statere at et manglende grillvejr, en styrket kurs på Euro samt et fald i Ruslands 
import af svinekød medførte at de høje forventninger til priserne i 2013 ikke blev 
indfriet. Noteringen ender på ca. 11,35 kr. i gennemsnit for 2013 og for 2014 blev 
forudsagt et noteringsgennemsnit på 11,56 kr. Der forventes ingen stigende pro-
duktion i EU i 2014, men produktionen i Kina stiger 2 procent og i Rusland 5 pro-
cent, dog afhængig af sygdomsudbrud i de pågældende lande.  
 
Faldet i foderpriser har givet stigende slagtevægt, og derfor er tons svinekød stort 
set uændret i Europa. I EU forventes soantallet at falde fra 11,2 til 10,8 mio., men 
produktiviteten stiger samtidig.  
 
Hans Aarestrup fortalte at i Tyskland skal man nu redegøre for hvor gyllen bliver af, 
og det må påvirke efterspørgslen af smågrise, så denne måske falder til Tyskland, 
men til gengæld er der stigende eksport til Polen. 
 
Initiative tierwohl 
I Tyskland forventes, at man i 2014 begynder at samle penge ind ved salg af svine-
kød til en fond, hvorfra beløb kan udbetales til svineproducenter med ekstra vel-
færd i staldene. Områder som mere plads i sohold, løsgående søer, grovfoder, me-
re plads ved slagtesvinene og vinduer i stalde blev nævnt. Det vil kunne trække 
smågrisepuljenoteringen i vejret, for besætninger hvor nogle af disse forhold er 
gældende.  



 

 
Formandens forventninger 
Lindhart Nielsen forventede, at der fra den bedste tredjedel af svineproducenterne 
vil være en udvikling mod stordrift på få lokaliteter med eget blanderi og en inte-
greret produktion, hvor man gør varen færdig. Herved vil kunne spares 50 til 100 
kr. ekstra pr. gris i omkostninger. Som landmænd er vi første del af fødekæden, så 
vi er også en del af løsningen på at producere efterspurgte varer, sagde Lindhart 
Nielsen.  
 
Nye projekter i svinesektoren skal ligge i den bedste tredjedel med hensyn til pro-
duktivitet, og der blev fremhævet årets slagtesvineproducent fra Bornholm som 
præsterer 1.068 gram daglig tilvækst med et foderforbrug på 2,51 og en dødelig-
hed på 1,8 procent.  
 
Danavl  
På svinekongressen blev fremhævet succesen med salg af avlsdyr fra Danmark. 
Danavl har planer om at blive blandt de 2 til 3 største udbydere af avlsdyr på ver-
densplan, og der er set en avlsfremgang på minimum 10 kr. pr. gris pr. år.  
 
Har du tænkt over? 
At 500.000 nye stipladser til slagtesvin i Danmark vil give 2 mio. slagtesvin produ-
ceret pr. år, og det giver ekstra 2.800 arbejdspladser samt mere end 3 mia. i valu-
taindtjening. Der var mange forslag på kongressen til hvordan dette kan fremmes, 
og her kan nævnes ændring fra 1,4 DE til 1,7 DE pr. ha, lettelser med PSO afgiften, 
lettelser i velfærd- og fødevarekontrol, så landmænd ikke mister energien når kon-
trollen slår ned på petitesser.  
 
Kongresemner  

1. Opfordring til at nedsætte antibiotikaforbruget 
2. Veterinærforlig 2 medfører større fokus på flokmedicinering og hyppigere 

dyrlægebesøg ved gule og røde kort 
3. Salmonella cholerasuis er ny produktionssygdom, og vi skal være maksimal 

opmærksom på smittebeskyttelse 
4. Konstateret MRSA tilfælde i Danmark er steget, og ca. 1/3 af disse kommer 

fra svinebesætninger 
5. Mavesår er et problem der skal arbejdes med 
6. Der skal være 200 procent fytase i foderet for at sikre en høj fosfor fordøje-

lighed, og det er planen at undersøge hvordan hollænderne kan spare 30 
FEsv fra foster til slagtesvin i forhold til danskerne 

7. Forventet lovindgreb med krav om løse søer i nye løbe-/kontrolafdelinger fra 
2015, hvor dog søerne må opstaldes i 3 dage i brunstperioden 

8. Løse søer i farestalde er nu anerkendt af dyreværns venner og hvis også gri-
sene har krølle på halen og strøelse, vil man prøve at sælge kød fra disse be-
sætninger til en ekstra pris 

9. Der mangler driftssikkerhed på luftrensere, og det er ikke let at lave ens 
lugtmålinger, men punktudsugning under spaltegulv må forventes i fremtidi-
ge byggerier. 

 
Nyhed på SMS 
Vi udsender sms ca. hver 14. dag vedr. aktuelle emner, primært indenfor foderom-
rådet, men også andre generelle nyheder, der kan være relevante for din svinepro-
duktion. Er du interesseret i at modtage disse sms-beskeder fremover, kan du til-
melde dig på www.srdk.dk eller ringe på tlf. 7015 1200.  
 


