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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg, søer og orner er faldet 30 øre/kg. Be-
regnet smågrisenotering er faldet 8 kr./stk. ved 30 kg på grund af fald i slagtesvi-
nenoteringen. Puljenoteringer er faldet ved Porc-Ex og Midt-Vest. 
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 11,50 
Søer  8,30 
Orner  7,30 
Polte  
45-49,9 kg 

 8,50 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 225 426 
Økologisk smågris  753 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 23 37 

Midt-Vest Pulje 205 380 
Nordjysk pulje konv. 214 385 
SPF pulje konv. 210 375 
SPF pulje –PRRS 250 400 
Porc-Ex pulje –PRRS  390 
Porc-Ex pulje–ren blå  405 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,70 2,27 1,73 

DB/gris  172 139 
0-pkt. 245 412 11,89 

Nyt fra slagterierne  
Hos Danish Crown er den øvre vægtgrænsen fra på mandag 87,9 kg og fra mandag 
i næste uge 85,9 kg. Tican sænker vægtgrænserne en uge senere, således at den-
ne i næste uge fortsat er 89,9 kg og herefter falder den 2 kg pr. uge de følgende 2 
uger. Hos Tican får man kvalitetstillæg i vægtintervallet 77,0-83,9 kg i næste uge, 
men herefter falder dette også 2 kg pr. uge i 2 uger.  
 
PED 
Sygdommen PED har medført stigninger i de amerikanske future priser for svin. 
Den seneste svinetælling i Europa viser et fald på 2,9 procent søer i 2013 i forhold 
til 2012 og totalbestanden er faldet 1,6 procent. 
 
I USA er mange besætninger ramt af PED, og denne virussygdom medfører patte-
grisedødelighed på op til 100 procent. Amerikanske besætninger rammes på grund 
af dårlig smittebeskyttelse, og sygdommen viser sig efter en kort inkubationsperio-
de. Pattegrisene får vandigt diarre med dehydrering. Sygdommen er ikke i Dan-
mark.  
 
Minus 30 FE pr. gris  
VSP lancerer et projekt hvor man i 50 besætninger, der har mindst 300 årssøer og 
hvor mindst halvdelen af slagtesvinene produceres færdig, vil kunne sænke foder-
forbruget i besætningen med 30 FE inkl. sohold pr. slagtesvin. Projektet skal køre i 
2½ år i et samarbejde mellem besætningen og dennes rådgivere. VSP yder tilskud 
til rådgivningen på 50 procent. Interesserede kan henvende sig til Svinerådgiv-
ningDanmark på tlf. 7015 1200. Deltagelse vil medføre et intensivt rådgivningsfor-
løb i projektperioden.  



 

Staldindretning til smågrise og slagtesvin  
Staldindretning baseres ofte på erfaringer fra eksisterende stalde, men enkelte for-
søger sig med nyt, som f.eks. storstier med vægte. Kendetegnende er ofte at val-
gene sker ud fra et ønske om mindst mulig arbejdsindsats med den størst mulige 
effekt. Ved staldindretning er huskelisten lang og ønskelisten endnu længere.  
 
1. Gode sygestier i hver sektion 
2. Gyllekanaler med sump så der kan anvendes halm 
3. Ventilation som forhindrer svineri på det faste gulv ved blandt andet at have 

åbent inventar foroven i stiskillerummene 
4. Overdækninger skal kunne hæves fra 50 cm over gulvet og opad og et halm-

bræt foran hulen, så der kan fodres på gulv de første dage efter fravænning 
5. Afstand mellem foder- og vandkrybbe ved slagtesvin for at holde god hygiejne 

og slagtesvin skal arbejde for at få foder ud, så der undgås foderspild 
6. Ved vådfodring skal krybben være med rund bund, så foderet løber hurtigt ud til 

enderne 
7. I smågrisestalde skal der både være gulvvarme og vægvarme 
8. Overbrusning skal placeres over gødearealet i stien helt ud mod gangen og der 

skal være højtryksanlæg til vask, så det er hurtigt og effektivt at rengøre stal-
den.  

 
Kilde Hyologisk, november 2013   
 
Citronsyre  
Der er gode erfaringer med tilsætning af citronsyre til foderet, hvis der er flåd fra 
søerne omkring løbning. Anvendes ren citronsyre kræver det en HACCP godkendel-
se af besætningen. SvinerådgivningDanmark kan være behjælpelig med at lave 
HACCP godkendelsen.  
 
Vinterfodring 
Hvis temperaturen i drægtighedsstalden er lavere om vinteren skal det kompense-
res med op til 0,5 FE mere pr. so pr. dag.  
 
Jern til pattegrise  
Ved jerninjektion gives typisk en standarddosis på 200 mg. Dette rækker til ca. 5 
kg tilvækst. Det vil sige at grise som vokser mere end 5 kg før de for alvor begyn-
der at æde foder, vil komme til at mangle jern, og dyrlæge ved VSP Erika Busch 
foreslår ekstra jerntilskud i form af strøjern i sidste halvdel af dieperioden. Der er 
sjældent tale om blege grise, men det er påvist at et lavt niveau af jern har betyd-
ning for grisenes tilvækst i perioden efter fravænning.  
 
Kornanalyser 2013  
Årets kornanalyse viser at der er fundet 0,5 procent mere protein i byg og hvede, 
og der er fundet lidt mere fosfor i vinterbyg. Energiindholdet i vårbyg er steget med 
2,3 FE i forhold til sidste år, og i vinterbyg med 0,7 FE pr. 100 kg. Forbedringen i 
kornets næringsindhold betyder for svineproduktionen en værdiforøgelse i vinter-
byggen på 3,74 kr. pr. 100 kg og i vårbyggen 4,20 kr. og i hveden 1,07 kr. Hvis 
ikke besætningen har egne kornanalyser, anbefales at bruge de sidste 3 års gen-
nemsnitstal for næringsindhold i optimeringen, og få tilpasset mineral- eller til-
skudsblandingen, så indholdet i den færdige blanding lever op til normerne.  
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