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Noteringen
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre. Slagtesvinenoteringen steg i sidste uge
20 øre/kg for at fremrykke svin til jul, og det var varslet at den ville falde igen ugen
efter. Det er endvidere varslet at den vil falde 20 øre/kg mere om 1 uge. Søer og
orner er uændret. Smågrise falder 9 kr. i beregnet notering i kommende uge. De
fleste puljenoteringer på smågrise stiger fra 10 til 15 kr./gris ved 30 kg.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg
Midt-Vest Pulje

11,50
8,50
7,50
8,50
7 kg
257
15
23
210

30 kg
426
753
17
37
390

Nordjysk pulje konv.
Bettegris
SPF pulje konv.
SPF pulje –PRRS
Porc-Ex pulje –PRRS
Porc-Ex pulje–ren blå
Søer

Foderpriser
Kr./FE
DB/gris
0-pkt.

214
215
215
255

1,74

2,30

400
405
410
445
455
470
SlagteSvin
1,74

247

169
416

136
11,97

Smågrise

Der er indregnet nye foderpriser i beregnet notering. Foderprisgrundlaget er steget
4 øre/FEs ved søer og 1 øre/FEs ved slagtesvin.
Nyt fra slagterierne
Det nordjyske svineslagteri Danish Meat Company i Vrå holder åbent hus for leverandører og andre interesserede torsdag den 12. december 2013 kl. 10.00-13.00.
DMC slagter godt 4.000 svin pr. uge.
Danish Crown er i gang med kredsmøder, og listen over de 13 nyvalgte nordjyske
medlemmer kan ses på Danish Crowns hjemmeside.
Tican fortæller om at kødkontrollen på denne årstid finder flere svin med ætsninger
på huden, og det skyldes ofte en kraftig påvirkning af huden med urin og gødning
jo længere ophold i et ikke tilstrækkeligt tørt udleveringsrum. Den kolde årstid er
en større risiko for våde grise, hvilket gør at hudens modstandsevne nedsættes.
Derfor opfordres til øget opmærksomhed på svin der udleveres til slagtning via udleveringsrum. Rummet skal være rent og tørt. Desinficerer man rummet mellem
hvert hold, skal gulvet efterfølgende skylles rent med vand.
Konkurrenceevne
Produktionsomkostningerne pr. kg slagtekrop i Danmark har i 2012 været 12,34 kr.
pr. kg. Dette medførte en negativ rentabilitet på ÷ 0,26 kr. pr. kg. Produktionsomkostningerne i den stat i Brasilien som producerer flest svin er 8,50 kr. pr. kg og i

USA 10,21 kr. pr. kg. I Europa har Spanien de laveste omkostninger på 12,02 kr.
pr. kg og omkostningerne i Tyskland er 13,27 kr. pr. kg. Allerhøjest ligger Sverige
med en omkostning på 15,60 kr. pr. kg.
De tyske svineproducenter får indirekte tilskud via forsimplede momsregler på 2835 kr. pr. gris, og Italien og Brasilien har lavet nogle ordninger, som sikrer producenterne en lavere rente end markedsrenten. I Østrig og Belgien er der tilskud til
investering i nye stalde, og i Sverige kan man få 1.000 kr. i tilskud pr. årsso til at
dække de ekstra omkostninger som de svenske regler foreskriver. Ovennævnte
subsidier er ikke medregnet i beregninger af produktionsomkostninger.
Effektivitet
En opgørelse blandt 15 lande viser at Danmark er i top med hensyn til fravænnede
grise pr. kuld på i alt 13,03 gris i 2012. I bund ligger England med 10,07 fravænnede grise pr. kuld. Årligt stiger produktiviteten med ca. 0,3 flere fravænnede grise
pr. kuld i Danmark. Sverige har den højeste totale pattegrisedødelighed, og her er
der krav om 100 procent løse søer i farestalde.
Danmark har en slagtevægt på 81,8 kg, hvilket er væsentligt lavere end de fleste
andre lande. I Holland er slagtevægten 92,5 kg og i Tyskland 95,6 kg. Danmark
ligger tredje øverst på daglig tilvækst (868 gram pr. dag). Det er svært at sammenligne fodereffektiviteten. De forskellige lande meddeler at der er ingen eller
meget lille fremgang at spore. Det billede kan også genkendes i Danmark.
Ny foderrådgiver
Foderrådgivning i SvinerådgivningDanmark er blevet udvidet med ansættelse af
Niels Ove Nielsen placeret i Herning. Niels Ove har stor faglig viden på området
blandt andet fra sin tid som landskonsulent i foder og fodring og arbejde med fodringsforsøg i Den Rullende Afprøvning.
Øget slagtevægt
Fra 2014 hæves slagtevægten med 2-4 kg pr. slagtesvin. Den beregnede levendevægt vil derfor stige fra 107 kg til 110-113 kg. Det kan give problemer i forhold til
miljøgodkendelsen at hæve afgangsvægten. Flere producerede kg gris i stalden betyder en øget produktion, som er godkendelsespligtig. Det er hovedreglen.
Men miljøgodkendelserne/produktionstilladelserne er meget forskelligt udformet,
afhængig af tidspunktet på godkendelsen og fra hvilken kommune. Det er vigtigt at
tjekke om en øget slagtevægt kan indeholdes i din produktionstilladelse.
Enkelte kommuner anmelder landmænd for overproduktion, selv ved små overtrædelser. Overproduktionssagerne bliver i straffelovens bestemmelser håndteret
hårdt. Det er branchens gennemsnitlige dækningsbidrag der konfiskeres plus 25 %
i bøde.
Derfor er det vigtigt at have styr på, om en øget afgangsvægt samtidig betyder en
overproduktion i forhold til produktionstilladelsen på din ejendom.
Vi må anbefale, hvis du er i tvivl, at du kontakter miljøafdelingen for en konkret
vurdering på om ændringen er indenfor godkendelsen eller der kræver en ny miljøgodkendelse eller en anmeldelse.
Kontakt. Miljøfagchef Anna Birgitte Thing, tlf. 96242581, LandboNord eller Heidi B.
Wentzlau tlf. 30704057, SvinerådgivningDanmark

