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Hvad skal SvineRådgivnin-
gen med en teststald til fo-
derafprøvning? 
Af direktør Jan Rodenberg, SvineRådgivningen 

Et meget rimeligt spørgsmål, for hvorfor går en virksomhed, 

der beskæftiger sig med rådgivning af svineproducenter, 

ind på området for test for foderstofindustrien? Det er der 

mange gode grunde til.  

Vi har haft en mindre Teststation i et års tid, hvilket har 

åbnet vore øjne yderligere for, at vi mangler gode uvildige 

testfaciliteter i Danmark. Mange nye lovende fodermidler 

kan ikke blive afprøvet, da der er ventelister på de få stati-

oner, der allerede findes. Det er SvineRådgivningens formål 

at forbedre svineproducenternes bundlinje, hvilket kræver 

adgang til de bedste og billigste fodermidler.  

De firmaer, der vælger at køre test på vores testfaciliteter, 

kan vælge, om deres forsøg skal køres som fuld tilgængeli-

ge, eller mod merbetaling fortroligt. De åbne forsøg vil give 

vore konsulenter en viden, der lynhurtigt kan omsættes til 

rådgivning på staldgangen ved vores primære kunder.  
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Det anlæg, vi lejer af svineproducent Sven Agergaard, kan producere 40.000 smågrise pr. år og har et foderanlæg, der 

kan teste både færdigfoder, tilskudsfoder, mineralblandinger og tilsætningsstoffer med meget stor sikkerhed. Dette gør 

TestGris stationen til den største og mest avancerede teststation i Nordeuropa og vi håber, at vi med den kan komme til 

at gøre en afgørende forskel for danske svineproducenter. 

Grunden til, at det er en smågrisestald og ikke en FRATS stald er, at man billigst kan lave statistisk sikre forsøg på små-

grise. Vi har mulighed for også at lave forsøg med slagtesvin på vores nuværende teststation, men det bliver ofte fra-

valgt pga. prisen. 

Vi åbner dørene for de nye faciliteter på Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning d. 10. december fra kl. 9-15, hvor du er meget 

velkommen. Klokken 9.30 kommer miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og holder en tale om, hvad hendes pla-

ner er med dansk svineproduktion. Vi ses! 

Resultater fra DB-tjek 1. halvår 2015 
Af agronom Michael Lynge Kær, SvineRådgivningen 

DB-tjek for 1. halvår 2015 er afsluttet. Der har denne gang været 88 besætninger med i samlingen for so-

hold med grise op til 30 kg, 51 besætninger i sohold 7 kg, 37 smågrisebesætninger og 86 slagtesvinebe-

sætninger. 

DB-tjek holder E-kontrollens produktionstal op mod kassebogens økonomiske posteringer, for derved at kunne udpege 

uudnyttede potentialer i den enkelte besætning. DB-tjek følges op med et afleveringsbesøg, hvor der udarbejdes en 

handleplan for konkrete indsatsområder i besætningen. 

Lige som foregående år ses der store variationer i de opnåede dækningsbidrag (se skema), hvilket skyldes store variatio-

ner på flere økonomiske nøgletal.  

Tabel 1 DB-tjek 1. halvår 2015 

 Top 5 Gennemsnit 
Forskel 

Top-bund 

Sohold 30 kg 5.942 4.639 4.476 

Sohold 7 kg 3.804 3.217 2.350 

Smågrise 61 35 86 

Slagtesvin 152 108 149 

Sohold med grise op til 30 kg 
Mellem højeste og laveste opnåede DB er der en forskel på 4.476 kr. pr. årsso. Resultaterne på antal fravænnede grise 

pr. årsso svinger fra 28,5 - 38,0.  

Foderforbruget for alle besætningerne ligger mellem 1.194 FE/årsso til 1.795 FE/årsso. Den gennemsnitlige pris pr. FE 

ligger på 1,55 kr., med en variation på mellem 1,37 og 1,91 kr./FEs. Forskellen i foderprisen på gennemsnits-

foderforbruget udgør en forskel i DB på 765 kr. pr. årsso. 

Sohold med grise op til 7 kg 
Her viser dækningsbidraget en forskel på 2.350 kr. pr. årsso. Der er opnået resultater på mellem 28,5 - 34,3 fravænnede 

grise pr. årsso.  

For alle besætninger ligger foderforbruget mellem 1.150 FE/årsso til 1.700 FE/årsso. Den gennemsnitlige pris pr. FE lig-

ger på 1,54 kr., med en variation på mellem 1,20 og 1,86 kr./Fes. Forskellen i foderprisen på gennemsnits-

foderforbruget udgør en forskel i DB på 935 kr. pr. årsso. 

Smågrise 7-30 kg 
Forskellen mellem højeste og laveste DB er på 86 kr. Gennemsnitsfoderpris er 2,19 kr./FEs, med et spænd på 0,85 

kr./FEs mellem dyreste og billigste. Med et gennemsnitligt foderforbrug på 45 FEs giver det en forskel på 39 kr. mere i 

DB med billigste foder. Hjemmeblandere har en fordel på 10 kr./gris i forhold til indkøbere af færdigfoder. 

Slagtesvin 30-107 kg 
Forskellen mellem det højeste og det laveste DB/prod. gris er på 149 kr. Hjemmeblandere har en fordel på 36 kr. i 
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DB/prod. gris, i forhold til færdigfoderindkøbere. Vådfoderbesætninger har 13 kr. mere i DB/prod. gris end tørfoderbe-

sætninger. 

Foderforbruget varierer mellem 1,40-1,77 kr./FE, hvilket giver en forskel på 83 kr. i DB/prod. gris.  

Fordeling af udgifter i et sohold 30 kg 
Diagram 1 Fordeling af udgifter i et sohold 30 kg. 

  

Udvikling i DB-tjek 
For alle opgørelser i netop opgjorte DB-tjek har der været vigende DB siden sidste DB-tjek i 2. halvår 2014, se skema. 

Eneste undtagelse er smågrisene, der har haft uændret DB. 

Tabel 2 DB-tjek 1. halvår 2015 og 2. halvår 2014 

 1. halvår 2015 2. halvår 2014 Fald i pct. 

Sohold 30 kg 4.639 4.814 7 % 

Sohold 7 kg 3.217 3.816 16 % 

Smågrise 35 35  

Slagtesvin 108 140 23 % 

Foderenhedspriserne, der er opnået i perioden, er stort set uændret i forhold til sidste opgørelse. Der er forskel på -1 til 

+2 øre på FEs prisen. 

Den opnåede notering ligger 84 øre lavere i denne periode, hvilket svarer til et fald på 8 %. 

At starte som rådgiver hos SvineRådgivningen 
Af Svinerådgiver Pia Sørensen, tlf. 2949 6850 

1. oktober startede jeg som rådgiver hos SvineRådgivningen. Jeg er 29 år og nyuddannet Cand. scient i 

agrobiologi. Mit håb var at få et job med rig mulighed for at blive udfordret på mine faglige kompetencer 

og som krævede, at jeg konstant ville udvikle mig både fagligt, men også personligt – og det må man sige, 

at jeg har fået. Arbejdet som foderkonsulent og med TestGris projektet må siges at opfylde dette. Samtidig har jeg fået 

nogle virkelig gode kollegaer, som har taget rigtig pænt imod mig og som er klar til at dele ud af deres erfaringer, der 

favner vidt, men som også tager mine tanker og idéer til sig. På de små tre uger, jeg har været her, har jeg bl.a. været 

med på flere gårdbesøg, deltaget i SvineKongres, været på kursus, lavet foderoptimeringer og arbejdet med projektet 

TestGris. Jeg ser meget frem til eftermiddagsmøderne om PattegriseLIV, hvor jeg for første gang skal "vises frem". Her 

skal jeg holde oplæg om ”Supplerende energi til de mindste pattegrise – hvad er op og ned?”. Jeg håber på at møde 

mange af jer landmænd, som jeg fremtidigt skal arbejde sammen med. Stor tak skal lyde for den gode modtagelse.     

Sæt kryds i kalenderen 

Tirsdag 1. marts 2016 afholder SvineRådgivningen årsmøde med spændende indlæg fra bl.a. Tom Axelgaard, Axon og 

politiker Anders Samuelsen, Liberal Alliance. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen – nærmere program udsendes. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til os. 

Gns. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Invitation til eftermiddagsmøde 
PattegriseLIV 

 
SvineRådgivningen inviterer dig, din farestaldmanager og medarbejdere til spændende møde med fokus på 
pattegriseoverlevelse:  
 
Tid: Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 15.00 – 18.00 
Sted: Rådgivningscenteret, Majsmarken 1, 7190 Billund  
 
Tid. Onsdag d. 18. november 2015 kl. 15.00 – 18.00 
Sted: Rådgivningscenteret, Nupark 47, 7500 Holstebro 
   
 
Program: 

Kl. 15.00 Velkomst & introduktion 
   v/ Michael Frederiksen, SvineRådgivningen 

Kl. 15.10 Optimalt klima og håndtering af de mindste grise  
  v/ Leif Vestergaard, SvineRådgivningen  

Kl. 15.30 Supplerende energi til de mindste pattegrise – hvad er op og ned?  
  v/ Pia Sørensen, SvineRådgivningen 

Kl. 15.50 Projekt PattegriseLIV, hvordan redder jeg grise?  
  v/ Jeppe Haubjerg, Svineproducent og afprøvningsvært i PattegriseLIV  

Kl. 16.20 Pause 
Kl. 16.35 Virus og infektioner i farestalden  
  v/ dyrlæge Gerben Hoornenborg, Vet-Team 

Kl. 17.05 Boost dine søers ydelse med 2-Fasefodring til diegivende søer  
  v/ Kristian Juul Volshøj, SvineRådgivningen 

Kl. 17.30 Diskussion og spørgsmål 
Kl. 17.45 Afslutning og sandwich   
 
 
Tilmelding senest fredag d. 13. november 2015 på www.svineraadgivningen.dk  eller på tlf. 7015 1200.  
 
Pris 395 kr. ekskl. moms. 
 
Vi glæder os til at se Jer! 
Med venlig hilsen 

 

http://www.svineraadgivningen.dk/

