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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret. Beregnet smågrisenotering er 
uændret. Puljenoteringer er steget ved Porc-Ex og SPF. 
 
 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 257 426 
Økologisk smågris  753 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 23 37 

Midt-Vest Pulje 205 380 
Nordjysk pulje konv. 214 385 
SPF pulje konv. 210 385 
SPF pulje –PRRS 250 410 
Porc-Ex pulje –PRRS  410 
Porc-Ex pulje–ren blå  425 
 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  
Danish Crown hæver i begyndelsen af 2014 basisvægten med 4 kg, således at den-
ne vil være fra 74,0 til 93,9 kg slagtet vægt som multigrise. For landmanden vil der 
være 15-20 kr. ekstra at tjene på en gris, hvis man har plads til dem i stalden. 
Øget slagtevægt betyder flere dyreenheder. Hvis f.eks. man producerer 10.000 
slagtesvin om året og hæver slagtevægten fra 82 til 86 kg betyder det ekstra 26 
DE. Hvis man ikke har tilladelse til dette kan det ikke tilrådes at begrænse antal 
slagtesvin for at lave en højere slagtevægt. Med en højere slagtevægt følger også 
en lidt lavere kødprocent på galtgrisene, og i øvrigt er der et lovgivningskrav om at 
grise over 110 kg levende vægt skal have 1 m2 stiareal til rådighed.  
 
Danish Crown ønsker ikke større spredning på de leverede svin, og derfor hæves 
også grænsen for undervægtsfradraget fra 70 kg til 74 kg. Ved levering vil de 
kommende vægtgrænser betyde, at man kan udsætte første levering en uge, men 
det må forventes at der vil gå en uge længere inden man kan have plads til et nyt 
hold svin i staldene. Derfor bør man allerede nu drøfte med smågriseleverandøren 
om denne har plads til at lade grisene blive tungere inden de sælges, hvis ikke 
slagtesvineproducenten har den fornødne plads.  
 
Kontrol af syge grise  
Fødevarestyrelsen er meget grundig i kontrollen af indretning af sygestier. Man vil 
resten af året gennemføre en kampagne hvor håndtering af syge dyr i besætnin-
gerne bliver kontrolleret i tilfældig udvalgte so- og slagtesvinebesætninger. Det kan 
ikke siges ofte nok at landmænd skal have ordentlige forhold for syge svin, og man 
skal hver dag vurdere om dyrene skal aflives eller kan helbredes i sygestier. Husk 
medicinregistrering og smertelindring, og husk at sygestier skal være parate og 
korrekt indrettede.  



 

 
Udskudt endetarm  
Hvis landmanden og dyrlægen vurderer at et dyr med endetarmskrængning kan 
være egnet til behandling, skal det isoleres i en sygesti med passende bekvemt un-
derlag. Det skal smertelindres, og hvis det ikke inden for en uge fremviser væsent-
lig bedring skal dyret aflives. Soen eller grisen skal altså gå alene i en sti og en 
gummimåtte som underlag i en del af stien er tilstrækkelig.  
 
Gylleudslusning 
Hovedparten af lugt fra slagtesvinestalde stammer fra gyllen og ved en afprøvning 
har man nu konstateret at lugtudskillelsen reduceres med 33-40 procent ved 
ugentlig udslusning i forhold til at gøre det hver 6. uge. Svovlbrinteudskillelsen blev 
halveret, men ikke ammoniaktabet.  
 
Mavesundhed  
Mavesundheden hos søer er undersøgt i 8 besætninger, der havde besluttet at op-
høre med soholdet i 2012. Mavesundheden blev vurderet hos henholdsvis søer der 
alene blev udsat på grund af besætningsophør, altså en del unge søer og de søer 
der blev udsat med såkaldte naturlige årsager (alder, problemsøer mv.). Der var 
ikke væsentlig forskel på mavesårsproblemerne i de to grupper. Hvis man får un-
dersøgt slagtesøerne for mavesår vil resultatet give et retvisende billede af hvordan 
det ser ud i hele besætningen. 
 
Energibesparelse  
Over en årrække er udviklet nye og energibesparende motorer. I begyndelsen af år 
2000 blev de fleste svinestalde ventileret med en trinløs enhed forsynet med fre-
kvensmotor (Triak). Senere kom multistep, hvor en enkelt ventilator arbejder sig 
op i hastighed og ydelse inden den næste ventilator i stalden sættes i gang. Dette 
halverede strømforbruget. Introduktion af nye jævnstrømsmotorer har reduceret 
energiforbruget yderligere. Se nedennævnte tabel.  
 
Vil du have hjælp til vurdering af dine besparelsesmuligheder samt tilskudsmulig-
heder kan du kontakte Kim H. Johansen, energirådgiver i LandboNord, tlf. 
96242564.  
 
Type kWh/prod. slagtesvin kWh/stiplads 
Triak 10 35 
Multistep 5,7 20 
Frekvens 4,6 16 
LPC/EC 2,9 10 
 
5 til 1  
VSP har beregnet at samler man 5 slagtesvinelokaliteter til 1 falder omkostningerne 
med 45 kr. pr. gris. Dette skyldes lavere foderforbrug og dødelighed samt lavere 
foderpris og transportomkostninger. I beregningen indgår byggeri af en ny slagte-
svinestald til 30.000 producerede svin pr. år og til en pris af ca. 30 mio. kr. Med i 
prisen på den nye stald indgår hjemmeblanderi og en række miljøomkostninger. 
 
Kilde notat 1336, VSP  
 
 


