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Noteringen   
Noteringen for slagtesvin, søer, orner og smågrise er uændret i kommende uge. 
 
 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 210 390 
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  
Tican udbetaler efterbetaling på 85 øre pr. kg, slagtesvin og Danish Crown udbeta-
ler 90 øre pr. kg. Begge selskaber udbetaler 80 øre pr. kg for søer. Begge selskaber 
sætter 15 øre pr. kg af efterbetalingen ind på andelshaverens personlige konti, og 
hos Tican udbetales det beløb, der blev hensat for 6 år siden. Hos Danish Crown 
udbetales det beløb, der blev hensat for 8 år siden.  
 
På grund af fremrykning af svin før jul er basisvægt intervallet ved slagteriselskaber 
faldet 2 kg i næste uge og er nu 70,0-85,9 kg.  
 
Fra USA berettes om stigende slagtevægt på grund af lave foderpriser og på ver-
densplan forventes i 2014 en produktionsstigning på 1,4 procent og en forbrugs-
stigning på 1,6 procent på svinekød. I Danmark er svinebestanden stabil i forhold 
til for et år siden. Omsætningen af de danske svin i de første 9 måneder i forhold til 
sidste år viser, at der er eksporteret 230.000 flere smågrise og slagtet 383.000 
færre søer og slagtesvin.  
 
Undgå sammenblanding  
I Danavl undersøges hvordan man i avlen kan vælge grise der konkurrerer mindre, 
så de kan opnå en højere tilvækst. De første resultater viser at grisenes tilvækst er 
afhængig af hvilke stifæller de har. Jo mere beslægtede grisene er i en sti, desto 
højere er stiens samlede tilvækst. Dette antyder at grise der er beslægtede, kon-
kurrerer mindre, og man mener at der er noget arvelighed i grisenes tilvækst, som 
skyldes deres indbyrdes forhold. Som hos mennesker på samme arbejdsplads er 
det også vigtigt for svinene i samme sti at de er samarbejdsvillige. Indtil videre vi-
ser det sig at de grise der har den største tilvækst, konkurrerer mindre end grise 
med en lav tilvækst. Kuldvis fravænning og mindst mulig sammenblanding senere i 
produktionsforløbet kan bidrage til bedre resultater.  
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Svin redder menneskeliv 
I en bygning på Ålborg Sygehus findes svin i kælderen. Der udføres her forskning 
og undervisning med henblik på at redde menneskeliv. Aktuelt trænes kommende 
kirurger i at operere på grise og før en ny robot må bruges af kirurgen på menne-
sker, øver denne sig på grise først. Erfaringer fra grise med kroppens evne til at 
tåle kulde var medvirkende årsag til at redde menneskeliv ved ulykken på Præstø 
Fjord.  
 
Splitmalkning  
Hvis man vil redde de mindste grise som vejer under 1 kg ved fødsel anbefales det 
at splitmalke pattegrisene. Det gøres ved at spærre alle grisene ind i smågrisehulen 
(hvor der er 34 graders varme) ved soens første fodring efter faring. Efter fodring 
får de 9 mindste grise 1-1½ times ro ved yveret, hvorefter de større grise står for 
tur.  
 
I et forsøg viste det sig at den samlede overlevelse blev øget med 0,4 gris pr. kuld, 
når grisene blev splitmalket. VSP anbefaler at splitmalke de 10 mindste pattegrise i 
de kuld hvor en eller flere af grisene vejer under 1 kg. Alternativt kan man kuldud-
jævne kuldene, så snart pattegrisene er sikret råmælk mindst 12 timer efter fødsel.  
 
Antibiotikaforbrug  
Det tyske blad Der Spiegel fremhæver at dansk svineproduktion er pioner på anti-
biotikaområdet fordi Danmark som det eneste land gør en koordineret indsats for at 
nedbringe antibiotikaforbruget til svin. Det fremhæves at Danmark som et af få 
lande overvåger forbruget, og har fuldstændig åbenhed om forbruget og at dyrlæ-
ger ikke tjener på salg af medicin. Endvidere fremhæves at man i Danmark ikke 
længere bruger visse kritiske antibiotikatyper. Direktør for VSP Nicolaj Nørgaard 
fortæller at der arbejdes på at få forbruget længere ned, dels gennem udviklingsar-
bejde og daglig pasning af grisene, men også i samarbejde med myndigheder og 
dyrlæger.  
 
Polte  
Poltene er de fremtidige søer, og derfor skal de behandles optimalt. De skal have 
mere plads end et slagtesvin, og man skal sørge for at vænne dem til livet som so 
ved f.eks. at socialisere dem i mødet med andre polte. Siderne om poltemanage-
ment er opdateret på VSP hjemmeside. Opstaldning af polte i opvækstperioden kan 
ske i en separat poltestald, eventuelt med kontinuerlig indsættelse af nye polte i 
stalden. I sidste del af vækstperioden er det fint hvis det er i tilknytning til dræg-
tighedsstalden, så der er mulighed for immunisering. Er der egenproduktion af pol-
te bør de håndteres i separate poltestier i smågrisestalden indtil de flyttes til en 
poltestald. Poltene skal fodres restriktivt fra 60 kg.  
 
Staldleje  
Soanlæg med 550 stipladser til søer kan lejes i Ejdrup ved Nibe 
Kontakt Laurits Jespersen mobil 40412711 
 
Soanlæg med 420 stipladser til søer kan lejes ved Hjallerup 
Kontakt Svend Åge Andersen mobil 20834509 
 
Slagtesvineanlæg ved Nørager med plads til 1.000 svin fra 30-100 kg kan lejes 
Kontakt Jens Peter Knudsen mobil 61762370 
 
Slagtesvineanlæg ved Aså med plads til 800 svin fra 30-100 kg kan lejes 
Kontakt Poul Hermansen mobil 20934544. 


