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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg, søer og orner er uændret. Beregnet 
smågrisenotering er faldet 8 kr./stk. ved 30 kg på grund af fald i slagtesvinenote-
ringen. Puljenoteringer er faldet ved de fleste firmaer og prisen er nu under bereg-
net notering. 
 Danish Crown og Tican 

 

Slagtesvin 11,70 
Søer 9,00 
Orner 8,00 
Polte  
45-49,9 kg 

8,70 

 7 kg 30 kg 

SPF beregnet 262 434 
Økologisk smågris  759 

UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 23 37 

Midt-Vest Pulje 215 400 
Nordjysk pulje konv. 214 385 
SPF pulje konv. 210 375 
SPF pulje –PRRS 250 400 
Porc-Ex pulje –PRRS  415 
Porc-Ex pulje–ren blå  425 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
Svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,70 2,27 1,73 

DB/gris  181 147 
0-pkt. 245 412 11,89 

Finansieringshjælp. 
SPF selskabet, som er ejet af Danish Crown, fortæller at de vil formidle at Danish 
Crown finansierer sopolte. Det har andre sælgere af sopolte også mulighed for, hvis 
Danish Crown har sikkerhed for pengene i besætningen. 
 
Mange hjemmeavlere (med eller uden kernestyring) vil med fordel kunne indkøbe 
en pulje af avlsdyr med et højere genetisk potentiale, og derved på sigt opnå en 
bedre indtjening i svineproduktionen. Laver man kernestyring kan man beregne om 
det kan betale sig at indkøbe nogle sopolte med højt indeks til at ”booste” avlsar-
bejdet i besætningen. 
 
Regionale møder om slagtesvin 
I november og december måned arrangeres der en række regionale møder i fælles-
skab af Danish Crown, Danish Agro, DLBR svinerådgivning og Videncenter for Svi-
neproduktion. Målet er at øge slagtesvineproduktionen i Danmark gennem øget ind-
tjening i produktionen og større stolthed over at være slagtesvineproducent. 
 
På møderne er der indlæg fra Danish Crown, Danish Agro, lokale konsulenter samt 
en kyllingeproducent og naturligvis en slagtesvineproducent. 
 
Møderne holdes følgende datoer fra 17.00 – 20.30 
6. november i Vissenbjerg (Centrovice) 
13. november i Sorø (Gefion) 
18. november i Herning (Heden og Fjorden) 
27. november i Ålborg (Agrinord) 
4. december i Vojens (Sønderjysk landboforening) 



 

 
Møderne er åbne for alle og det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig af 
hensyn til forplejningen og skal ske senest 5 dage før det planlagte arrangement. 
Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.srdk.dk  
 
Fodermarkedet vil gerne sælge ”kornstrækkere” 
Kornstrækkere er tilskudsfoder, som skal iblandes med højere iblanding end de ho-
vedsageligt sojabaserede blandinger, hvor man kan komme helt ned på 18 procent 
iblanding til slagtesvinene. Den høje iblanding skyldes, at der er meget raps, sol-
sikke, hvedeklid og havre i blandingerne. Alt sammen noget som sænker kilo prisen 
på tilskudsfoderet voldsomt. Det kan virke interessant, specielt hvis man skal ud og 
købe korn til over 150 kr. til foråret. 
Overvejer man at købe de såkaldte ”kornstrækkere” skal man sørge for, at det er 
færdigfoderprisen man får beregnet, når den potentielle besparelse skal gøres op. 
Der er ofte færre FEsv/kg i færdigfoder lavet på basis af kornstrækkere, og bespa-
relsen bliver derfor ofte meget lille eller måske endda negativ pr. gris. Det var jo 
ikke det, som var meningen, for det går sjældent bedre med raps og solsikkepro-
dukter. 
I en afprøvning fra VSP (meddelelse nr. 914, VSP) viste effektivitetstallene, at raps 
og solsikkeprodukter skal billiggøre foderenheden med 1 øre for hver 2 % raps + 
solsikke i blandingen, så kornstrækkerne må aldrig fordyre blandingen.  
 
Spring smågrisestalden over 
Rullende afprøvning søger afprøvningsvært til at undersøge om fravænning i fare-
sti, alt ind – alt ud i slagtesvinestald, stabile grupper uden sammenblanding og 
bedst mulig pasning af grisene kan medføre væsentlig forbedrede produktionsresul-
tater. En ekstra farestaldspavillon vil blive stillet til rådighed. 
Årsagen til avlens manglende gennemslagskraft i bedre tilvækst og lavere foderfor-
brug kan være mange flytninger, og sammenblanding af grise. Endvidere kan til-
vænning til nye stimiljøer, antallet af foderskift og placeringen af disse, samt for 
dårlig pasning i besætningerne også være hæmmende  
 
5 gode til effektiv smågriseproduktion 

1. Noter daglig dødelighed i smågrise og farestalde og hver uge skal fokuseres 
på ”Hvad der gik galt og hvad der lykkedes” 

2. Iblødsætning, rengøring, udtørring og opvarmning til 24 grader samt rene 
foderkasser og rør er fundamentet for det næste hold lykkes. 

3. Hjemmeblandet foder hvor finheden kontrolleres med ”Bygholm sigten” så 
mindst 60 % er under 1 mm. 

4. Rent vand er det vigtigste. Vandtrug skal skylles og der skal være et vand-
spejl til nyindsatte smågrise 

5. Svage fravænnede grise bliver fravænnet til en ”First feeder” i en uge før 
indsættelse i klimastald. I klimastald er god sygesti med gummimåtte og 
strøelse. 

 
Poul Stendahl stopper i dag – Tak for indsatsen 
38 år med stort engagement i svinesektoren blev det til for Poul Stendahl, som 
stopper 1. november 2013. Hans virke har altid haft landmanden og dennes familie 
i fokus, når opgaver skulle løses, men også centralt i organisationer i svinesektoren 
har Poul overalt deltaget med nye ideer og stor indlevelse. 


