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Ny rådgiver 
SvineRådgivningen har ansat Allan Bjørnsgaard Mikkelsen som vores nye 

rådgiver pr. 1. oktober. 

Allan har en landbrugsfaglig uddannelse og har arbejdet som driftsleder de 

sidste 10 år.  

Allans store interesse ligger i sohold og smågriseproduktion og hans primære 

opgaver bliver staldgangsrådgivning og coaching. Her ser han frem til det gode 

samarbejde om at finde de bedste mulige løsninger for at opnå de opsatte mål 

og højest mulige effektivitet i besætningerne. 

Allan er 33 år og bor med sin kone og to børn i Ringkøbing. 

Tag godt imod Allan! ☺ 

                                                                                                                                             Allan Bjørnsgaard Mikkelsen 

                                                                                                                                       ny rådgiver i SvineRådgivningen 

 

 

Produktionsomkostning  
Produktionsomkostningen er vigtigt nøgletal i trimningen af bundlinjen. Prisen på råvarer, diverse samt 

effektivitet incl. foderforbrug udmønter sig her i nøgletal, som driftsleder og ejer har indflydelse på.  

Indhold: 

• Ny rådgiver 

• Produktionsomkostning 

• Er der ædepladser nok i 

smågrisestierne? 

• ”Nu vi er ved smågrisene”  

• Besøg af medarbejdere i 

”de hvide biler”? 

• Beskyt grisene mod 

influenza 

• Norske jenter søger nyt 

hjem 

• Mød os på kongressen! 

 

 

Gratis fyraftensmøde -> Fagligt Nyt til 

smågriseproducenter! 

 

Torsdag, den 12. oktober 2017  

kl. 16.00 – 18.00 hos 

 

Sønderjysk Landboforening 

Billundvej 3, 6500 Vojens 

 
Efter mødet er der en sandwich og øl/ vand 

Af hensyn til forplejningen -> tilmelding til Sønderjysk 

Landboforening på tlf. 7320 2600 senest den 5.10. 
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Nedenstående tal er gennemsnit for hele DB-Tjek på tværs af hjemmeblandere, sundhedsstatus etc. Det 

interessante er den enkelte producents produktionspris, samt hvordan flytter vi den.  

 

Ser vi på” DB-tjek sohold til 30 kg” og ” DB-Tjek slagtesvin” for første halvår af 2017 ser det sådan ud: 

Sohold m. 30 kg’s grise 

 Top 25%- bedste Gennemsnit DB-Tjek 

Sofoder, kr. 57,6 62,2 

Smågrisefoder, kr. 89,9 92 

Veterinære omkostninger, kr. 16,5 19,3 

Diverse omkostninger, kr. 18,56 19,4 

Lønomkostning, kr. 50 52,8 

Produktionsomkostning pr. solgt 

gris v. 30 kg, kr. 
232,5 245,7 

 

Slagtesvin:  

 Top 25%- bedste Gennemsnit DB-Tjek 

Foder, kr. 324,9 338,7 

Veterinære omkostninger, kr. 5,9 5,9 

Diverse omkostninger, kr. 5,9 6,1 

Lønomkostning, kr. 31,2 31,1 

Produktionsomkostning pr. prod. 

slagtesvin, kr. 
367,9 381,8 

 

 

 
Michael Heine Frederiksen 

tlf. 2288 8213 

 

 

Er der ædepladser nok i smågrisestierne? 
For at opnå en høj produktivitet i smågrisestalden, er det meget vigtigt, at de nyfravænnede grise kommer i 

gang med at æde fra dag 1.  

Forsøg har vist, at det er vigtigt at fodre pattegrisene inden fravænning og derved stimulere deres tarm og 

appetit allerede i farestalden. 

 

Tildeling af opblødt foder i langkrybbe kan være med til at sikre smågrisenes væskeforsyning og minimere 

belastningen omkring fravænning. Dertil kommer, at ædehastigheden er større ved vådt foder 

sammenlignet med tørfoder.  

Gulvfodring kan også være en god løsning i de første uger efter fravænning.  

Det anbefales at gulvfodre min. 4 gange dagligt fra første dag. Ved både langkrybbe og gulvfodring skal 

fodermængden tilpasses, så der er ædt op efter en halv time. Gives der for store mængder foder, vil det 

resultere i foderspild. 

 

Fælles for fodring i langkrybbe og på gulv er, at det er arbejdskrævende. Derfor kan det være relevant at 

kigge nærmere på rørfoderautomater. De kan nemlig være den begrænsende faktor. Foderautomaterne 

må ikke lukkes for meget ned, og pladen under uddoseringen skal være dækket 2/3 med foder i de første 

uger efter indsættelse. Hvis der ønskes en daglig tilvækst over 500 gram pr. gris pr. dag i smågrisestalden, 

kræves en daglig foderoptagelse på 0,9 FEsv pr. gris. 

 

Forsøg lavet af SEGES Svineproduktion viste en signifikant højere daglig tilvækst fra 7-30 kg, når der var 2 

rørfoderautomater i stien fremfor én automat (30 grise/sti; SEGES Notat nr. 0245).  
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Resultaterne i forsøget viste også, at behovet for ædepladser er størst i perioden lige efter fravænning, 

hvor smågrisenes ædehastighed er forholdsvis lav. 

 

Videomateriale fra stalden viste, at der var kø ved automaten i op mod halvdelen af døgnet! 

I de deltagende besætninger blev der set fra 62 til 98 smågrise pr. foderautomat, hvilket er problematisk, 

når der ønskes et højt foderoptag.  

Der er ingen tvivl om, at mange smågriseproducenter kunne opnå et løft i produktiviteten, hvis der blev 

installeret en ”ekstra” foderautomat pr. sti, eller hvis der blev brugt mere tid på fodring via langkrybbe eller 

gulv.  

 

Ud over antallet af ædepladser, så har faktorer som sundhed, management, stiindretning, avl og valg af 

foderblandinger også betydning for produktiviteten. Der skal optimeres på alle parametre for at opnå 

topresultater i smågrisestalden. 

 

 
Kø ved foderautomat. For få ædepladser! 

 

Team Grise i Vækst 

                                    

Jes Callesen                   Bjarne Knudsen              Birgitte Mikkelsen        Flemming Laursen           

tlf. 4017 5310                tlf. 2033 1110                 tlf. 3031 0473                tlf. 4074 1030                     

 

 ”Nu vi er ved smågrisene!”… 

… hvordan er produktionsresultaterne hos dine smågrise? Ligger de i ”Top10 % bedste ”på 

SvineRådgivningens smågrise-Hitliste? Eller er der plads til forbedringer? 

På den seneste Hitliste for 2. kvartal 2017 var der godkendte resultater fra i alt 97 besætninger! 

Nedenstående ”klip” viser gns.- og Top-10% - nøgletal fra Hitlisten. 

 

Index er beregnet ud fra reference- tilvækst og foderforbrug samt dødeligheden og beregnet notering 
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Få dine resultater med på Hitlisten –> send data (webback up eller sikkerhedskopi til wb@sraad.dk). 

Brug også Hitlisten til medarbejdermotivation. Erfaringen er, at medarbejdere er glade for ”at se andres tal” 

og nogle at måle sig ”op i mod” ☺. 

Hitlisten koster kr. 200,- pr. gang. 

 

Team E-kontrol/hitliste 

                                                                    

Karin Næsby                     Inge Furholt              Birgitte Mikkelsen           

tlf. 4030 5712                    tlf. 2125 1720           tlf. 3031 0473                             

 

 

Besøg af medarbejdere i ”de hvide biler”? 

Man ved det godt – der kan komme u-varslede kontrolbesøg – og pludselig holder bilerne ved staldene. 

Det kan godt give lidt ”befippelse” – og, ja – så er besøget i gang… 

Vær opmærksom på, at du har ret til at tilkalde en ekstern deltager – en form for observatør. Det er 

typisk en medarbejder fra SvineRådgivningen. ”Men der kan jo gå 1½ time, inden vedkommende er 

fremme!” Ja – det kan der, men i det tilfælde kan kontrollanterne vælge om de vil vente med at starte selve 

kontrolbesøget – eller om de påbegynder besøget og så ”går tilbage” og tager gennemgangen af 

svineproduktionen, de steder, hvor der har været ting, som kontrollanten har påpeget. 

Medarbejderne i ”de hvide biler” oplyser om din ret til en ekstern deltager – så husk at bruge den 

mulighed. Det er altid godt, at der er flere, som hører tingene samtidigt. Også selv om kontrolbesøgene 

oftest foregår i god ro og orden – og i en god tone! 

 

 

Birgitte Mikkelsen 

tlf. 3031 0473 

 

 

Beskyt grisene mod influenza 
Influenzasæsonen nærmer sig og det samme gør den årlige influenzavaccination. Det er en god investering 

at sørge for, at alle, der færdes i svinestaldene, er vaccinerede. Ikke kun for at nedbringe sygefraværet, 

men også for at beskytte grisene. De influenzatyper, vi slæber ud i staldene, elsker nemlig at blande sig 

med de influenza, der allerede findes ved grisene, og vupti, så har vi en ny type influenza cirkulerende 

blandt grisene. Så for grisens skyld, bliv vaccineret mod influenza. 

 

Tjek vognen 
Det vil få nærmest uoverskuelige konsekvenser, hvis svinepest når Danmark, så derfor har vi alle et 

medansvar for at holde det ude af landet.  

En af de helt store smitterisici vi har, er de mange biler, der transporterer grise til områder med svinepest, 

eller områder der støder op mod områder med svinepest. Derfor er der krav om, at disse vaskes og 

desinficeres, før de igen kører til en dansk stald. Ved denne vask får den enkelte bil udstedt et 

vaskecertifikat, med angivelse af hvornår der igen må læsses grise på vognen. Før udlevering af grise er det 



 

Side 5 af 5                                                                                                  - Herning - Vojens - Kolding  ·  7015  1200 

 

ekstremt vigtigt, at dette certifikat tjekkes, at lastbilen har overholdt sin karantæne. Har lastbilen ikke et 

certifikat, kan man kontrollere certifikatet på en app ”Tjekvogn”. Her indtastes bilens registreringsnummer 

og herefter kan man se bilens certifikat. Har du spørgsmål til vaskecertifikater eller mangler inspiration til 

hvordan I sikrer, at transporterne kontrolleres i din besætning, så kontakt din lokale konsulent.  

Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, HusdyrInnovation 

 

 

 
 

Norske jenter søger nyt hjem 
ToPigsNorsvin LY-polte (tn70) sælges. Rolige dyr, lav sodødelighed, min. 15 patter.  

Erfaringer viser færre ammesøer, høj daglig tilvækst og lav dødelighed både før og efter fravænning. 

Højeste sundhedsstatus. Sælges ved 30 kg. 

Vi bor ved Kolding. Henv. Birthe og Peder Sage Monrad. 

Mobil 2279 7651. 

 
 

 

Mød os på Svinekongres den 24. og 25. oktober 

 Vi er gået i det praktiske hjørne og er blevet gavmilde 

 Medbring prøve af dit formalede korn fra høsten ’17 og få en gratis formalingsprofil  

 Hør om vores nye Foderrådgivningskoncept – ”Rådgivning, der rykker hele vejen ud til truget”. Vi 

følger kornet helt fra marken til truget og du er hele tiden opdateret på nyeste viden 

 Kan du tage en udfordring? - hvordan samler du kroner op fra staldgangen?  

 Der er flere områder med store økonomiske potentialer. Er du hjemmeavler, skal du med i 

KerneStyring. Indtjening pr. årsso kan øges med op til 435 kr. pr. årsso 

 På vores Hitliste kan du meget let benchmarke dine produktionsresultater mod dine kolleger – kom 

og meld dig til  

 Vi vil og kan udfordre dig og dine medarbejdere i ERFA-grupper eller virksomhedsledernetværk. Vi 

har ca. 24 ERFA-grupper og der er altid én, der passer til dig eller dine medarbejdere 

 Mød også Cathrine M. Bak Pedersen og Flemming Hedegaard - begge fra Byggeri & Teknik - hør om 

nye stalde eller renovering af de gamle, eller hvilke muligheder der er i ”tilskuds- junglen” 

 Vi ses på Svinekongres 2017 

 

 

 
 

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr. 
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev. 


