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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre. Søer og orner er faldet 60 øre/kg. Små-
grise falder 8 kr. i beregnet notering i kommende uge. De fleste puljenoteringer på 
smågrise er uændret.   
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 11,30 
Søer  7,90 
Orner  6,90 
Polte  
45-49,9 kg 

 8,30 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 252 419 
Økologisk smågris  709 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 23 37 
Midt-Vest Pulje 220 410 

Bette Gris 215 415 
Nordjysk pulje konv. 214 400 
SPF pulje konv. 215 410 
SPF pulje –PRRS 255 445 
Porc-Ex pulje –PRRS  455 
Porc-Ex pulje–ren blå  470 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,74 2,30 1,74 

DB/gris  160 127 
0-pkt. 248 417 11,99 

 
Antibiotika i sæd 
Ornestation Mors fortæller at på grund af forårets problemer med omløbere ændre-
de man antibiotikatilsætningen i sæden til en EU cocktail bestående af 4 forskellige 
typer antibiotika. Man ændrer nu igen og bruger fremover den oprindelige antibioti-
ka cocktail bestående af 2 antibiotika. Det er den man holdte op med at bruge i ul-
timo 2012. Hatting KS har siden den 8. juli 2013 benyttet den oprindelige tokom-
ponent antibiotika. Vær ekstra opmærksom på omløbere blandt de søer som gav 
problemer da ornestationerne i foråret kun anvendt en antibiotikatype i sæden.  
 
Antibiotika til smågrise 
Det almindelige øjemål er ikke en sikker metode til at bestemme vægten på en flok 
grise ved antibiotikabehandling. En korrekt vægtbestemmelse er grundlaget for 
korrekt dossering af antibiotika ved alle sygdomsbehandlinger. Nedennævnte tabel 
viser hvad grisene vejer et antal dage efter indsættelsen forudsat at tilvæksten fra 
7-30 kg i e-kontrollen er beregnet til 450 gram pr. dag.  
 
Tabel 1. Viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelses-

vægt: 450 gram tilvækst/dag 7-30 kg  
 
 Dage efter indsættelse  

7 14 21 28 35 42 49 56 
 

Indvægt 
6 kg 6,7 8,8 11,4 14,5 18,1 22,1 26,7 31,7 
7 kg 7,8 10,1 12,9 16,3 20,1 24,4 29,2 34,5 
8 kg 8,9 11,3 14,4 18,0 22,1 26,6 31,6 37,1 
9 kg 10,0 12,6 15,9 19,7 24,0 28,7 33,9 39,5 



 

 
Hvis en sektion med 300 grise vurderes at veje 2 kg mindre end de reelt vejer og 
man dosserer medicin i henhold til den forventede vægt på f.eks. 20 kg betyder 
dette en underdossering på 9 procent. Tilsvarende eksempel kan dreje sig om at 
man vurderer 300 svin til at veje 15 kg, men de vejer i virkeligheden 13 kg. Fejl-
skønnet på 600 kg levendevægt i stalden betyder en overdossering på 15 procent. 
Man kunne her reelt behandle 46 grise mere.  
 
Fulde stalde  
Stalde med miljøgodkendelse givet mellem 2002 og 2006 har mulighed for at udvi-
de slagteproduktionen med ca. 10 procent, og man kan få lov at udvide smågrise-
produktionen, hvis afgangsvægten er over 25 kg. For godkendelse givet fra januar 
2007 til april 2011 vil det være muligt at øge slagtesvineproduktionen på 5 procent 
ved delvis fast gulv og 5½ procent ved drænet gulv. Smågriseproduktionen kan 
udvides med 4½ procent, mens soholdet ikke kan udvides.  
 
Udvidelser baseret på stigende slagtevægt ved samme antal stipladser kan be-
grænses af krav til lugt, hvis der er naboer som der skal tages hensyn til. VSP har i 
notat nr. 1339 ajourført et regneark som kan bruges til at beregne de mulige æn-
dringer og udvidelser under anmelderordningen.  
 
Økonomi 
Svineproducenternes driftsresultat i 2013 forventes at blive lavere end 2012, der 
ganske vist var det bedste resultat i mange år. I 2013 bliver foderomkostningerne 
højere end i 2012, og noteringen forventes at holde niveauet fra 2012. I 2014 for-
ventes lavere foderomkostninger. Prognosen fra VSP fortæller at det middelmådige 
resultat i 2013 nærmer sig et højt niveau for smågriseproducenterne og de integre-
rede producenter i 2014. Til gengæld skal slagtesvineproducenterne forbedre ind-
tjeningen for at komme op på et tilfredsstillende niveau.  
 
Mere kontrol  
Fra 1. januar 2014 vil der blive indført uanmeldte besøg i Danish Ordningen. Det er 
et krav fra det tyske kvalitetssystem, der får VSP til at stramme ordningen. Det 
betyder at man som svineproducent ikke kan sige ”nej tak”, når kontrolløren fra 
Baltic Control banker på døren for at lave den sædvanlige gennemgang af produkti-
onen.  
 
Foderudnyttelse  
Det gælder om at fodre grisen, så der dannes så lidt fedt som muligt. Det kræver 
langt mindre foder at danne 1 kg kød end 1 kg fedt. Når grisen hver dag er færdig 
med at danne kød, vil yderligere foderoptag gå til at danne fedt. Kan man derfor 
reducere grisenes foderoptag og primært opnå køddannelse giver det grisen den 
bedste foderudnyttelse. Jo mindre partikler foderet indeholder, jo større overflader 
har foderet, og jo bedre kan fordøjelsesenzymerne fordøje og optage foderet. Det 
giver lavere foderforbrug. 80-85 procent af foderpartiklerne bør være under 1 mm i 
størrelse. Tørfoderautomater skal indstilles, så der kun ligger en smule foder under 
hver automat, og denne indstilling skal justeres dagligt. Grisene må gerne arbejde 
for at få foder ud, og falder der noget ved siden af, skal det kunne samles op. Det 
kan være nødvendigt at lukke nogle af spalterne foran foderautomaterne med spal-
telukkere for at reducere foderspildet. Er der restriktiv vådfoder, er det en fordel at 
kønssortere og give sogrisene en hårdere slutfoderstyrke end galtgrisene.  
 
Det er meget vigtigt at grisene ikke fryser ved indsættelse, så udtørring og op-
varmning af stalden til 20 grader er meget vigtig før grisene ankommer.  
 
Kilde Hyologisk, december 2013  
 



 

Udsætterstrategi  
Første kulds søer må aldrig udsættes på grund af dårlige fravænningsresultater. 
Har 2. til 4. kulds søer to dårlige farings- eller fravænningsresultater bør de udsæt-
tes. Ved 5. til 12. kulds søer skal man udsætte dyr med de dårligste farings- eller 
fravænningsresultater.  
 
Hvis investeringer i polte skal være rentabelt, viser undersøgelser at det først skal 
være efter 7. eller 8. læg at søerne udsættes. Hvis søerne allerede i 7. læg eller 
derunder præsterer dårligere end 1. lægs søerne, skal der ses på management-
mæssige faktorer. Polte skal vurderes på bentøj, kondition, et højt indeks og tem-
perament. Stressede og aggressive dyr skaber uro i besætningen. Uanset om man 
bruger naturlig brunststimulering med orne eller anvender f.eks. Altresyn skal det 
ønskede antal polte der skal bruges til ugeholdet aktiveres ca. 26 dage før forventet 
løbning. Det er derfor for sent at vente med at vurdere sine søer i forbindelse med 
tilmelding til slagteriet ca. 1 uge før fravænning. Som udgangspunkt har man inve-
steret i enhver so da den var polt og jo længere soen kan være produktiv i besæt-
ningen, jo mere rentabel har investeringen været. 
 
Kilde Hyologisk, december 2013  
 
Staldleje  
Soanlæg beliggende i Vendsyssel søges til leje. Gerne med 30 kg produktion. Mini-
mum 400 årssøer. Henvendelse FM Landbrug tlf. 51364376. 
 
Staldanlæg til slagtesvin med minimum 1.000 stipladser ønskes lejet i Midtvend-
syssel. Henvendelse Brian Larsen, Skæve, tlf. 40522258.  
 


