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SVINENYT 
September 2018  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tid til en ny miljøgodkendelse? 
 
Så er der gået et år med den nye lovgivning på miljøområdet. Flere har nu ansøgt og opnået en ny 
miljøgodkendelse efter den nye lovgivning, som giver mere fleksibilitet i husdyrproduktionen. 
 
Fordelene ved at ansøge om en ny miljøgodkendelse er: 
§ Det er antallet af m2, der opnås godkendelse til 
§ Krav om antal producerede dyr samt evt. vægtinterval ophæves 
§ Eventuelle fodervilkår ophæves 
§ Der opnås mulighed for større fleksibilitet i produktionen samt mulighed for at skifte mellem 

dyregrupper (hvis der ansøges om flex-løsning) 

Er der flere fordele ved en ny miljøgodkendelse? 
Ja, - hvis øget effektivitet over årene har skabt mulighed for at øge produktionen i eksisterende stalde, kan det 
være en fordel at søge en ny miljøgodkendelse. I de nye miljøgodkendelser opnås godkendelse til et antal 
kvadratmeter produktionsareal og ikke et antal dyr i et givent vægtinterval, som anført i de tidligere 
miljøgodkendelser.  
 
Eksempler: 
Hvis du for eksempel har en ældre miljøgodkendelse til produktion af 15.000 slagtesvin fra 31-107 kg og i dag 
leverer med en højere afgangsvægt, skal antallet af dyr reduceres, så det samlede antal af DE ikke overskrides.  
Hvis du i stedet ansøger om ny miljøgodkendelse til bedriften, vil godkendelsen tage udgangspunkt i de 
kvadratmeter stald/produktionsareal du råder over. Efterfølgende vil det altså være tilladt at producere uden 
begrænsninger på hverken antal eller ind/afgangsvægt, så længe dyrene produceres på det anviste 
produktionsareal og bundtype – og selvfølgelig opstaldes efter gældende velfærdskrav til antal m2 pr. dyr. 
 

Indhold: 
• Tid til en ny miljøgodkendelse? 
• Tjek formalingsgraden af dit korn 

efter en tør høst 
• Mere om korn ……. 
• DB-Tjek 1. halvår 2018 
• Kornanalyserne; brug også 

resultaterne i e-kontrollen 
• Personaleledelse i forbindelse 

med opstart, fastholdelse og 
opgradering 

• Lederkursus for landmænd 

 
Kursus: Den effektive jobstart – få succes med 

opstart af nye medarbejdere 
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 12.30-16.00 

Billundvej 3, 6500 Vojens 
Pris inkl. forplejning: 1.295 kr. 

Tilmelding senest 8. oktober 2018 på tlf. 70151200 
 

Se vores præsentation på Youtube 
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Har du en ældre godkendelse til sohold inkl. klimagrise, har produktionen højst sandsynligt også ændret sig, 
siden godkendelsen blev givet. Mange produktioner er i dag blevet mere effektive og antallet af søer eller 
producerede smågrise er oftest steget. Her kan en ny miljøgodkendelse give dig mulighed for at udnytte 
staldene bedst muligt i takt med, at antallet af grise ud af stalden eksempelvis øges over årene. 
 
Nye godkendelser 
Nye godkendelser har som standard 6 års udnyttelsesfrist – således vil det også være muligt at indarbejde en 
mere langsigtet strategi i den nye ansøgning.  
Anvender man endvidere den nye flex-løsning, giver det mulighed for sidenhen at tilpasse sin bedrift. Her kan 
man udarbejde godkendelsen, så produktionsarealet godkendes til eksempelvis søer og smågrise i dag, men på 
sigt kan ændres til slagtesvin uden yderligere tiltag.  
 
Kontakt Team Miljø på tlf. 7015 1200 og hør mere om dine konkrete muligheder. 
 
Team Miljø  

                 
Heidi B. Wentzlau           Kira Langkjer                   Sofie Hyldgaard  
tlf. 3070 4057                   tlf. 2425 8165                  tlf. 2020 0917 
 
 
Tjek formalingsgraden af dit korn efter en tør høst 
Høsten 2018 var kendetegnet af en mængdemæssig lille avl. Alle kunne dog glæde sig over en nem og ikke 
mindst tør høst. Mange steder ligger vandprocenten i kornet nede på 12-13 % vand. 
  
Den lave vandprocent giver anledning til fokus på formalingsgraden på kornet, hvis man er hjemmeblander og 
selv fodrer sit korn op. 
Korn med lav vandprocent ”springer” nemmere i møllen og resultatet kan være en finere formalingsgrad end 
før høst, selvom man ikke har ændret på indstillingen af skivemøllen eller hverken har skiftet slagler eller sold i 
slaglemøllen. 
 
Et frisk eksempel fra virkeligheden hos en slagtesvineproducent viste en formalingsgrad på over 95 % under 1 
mm i en slaglemølle med 3 mm sold. Et skift til 3,5 mm sold ændrede profilen således, at andelen af partikler 
under 1 mm nu udgør mere passende 74 %. 
 
Mere om korn… 
Høsten var nem, kornet tørt, men også meget varm! 
Hold øje med, at dit korn er kølet ordentligt ned – vi ser – og får meldinger fra bl.a. Hauge Korn om, at kornet i 
lagrene nogen steder stadig er næsten ”høst-varmt”!! Så det er på høje tid at få tjekket kornets temperatur 
”nede i stakken”.  
Benyt efterårets køligere nætter til at få luftet/kølet kornet – og husk kornets temperatur skal følges i hele 
lagerperioden. Kornet repræsenterer en høj værdi – og kvaliteten skal sikres. 
 
Team Grise i Vækst 

                                        
Jes Callesen                      Bjarne Knudsen             Birgitte Mikkelsen           Flemming Laursen           
tlf. 4017 5310                   tlf. 2033 1110                tlf. 3031 0473                    tlf. 4074 1030                     
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DB-Tjek 1. halvår 2018 
DB-tjek 1. halvår 2018 er udsendt og de første afleveringer er foretaget.  
DB-tjek er en god mulighed for at få synliggjort potentialer i produktionen og giver et validt grundlag for, hvad 
der bør arbejdes med det næste halve år. 
Igen i denne runde ser vi store udsving imellem top og bund. For sohold med 30 kg’s grise er forskellen i DB  
5.329 kr. fra den bedste til den dårligste.  
Ser vi på de tekniske nøgletal, er der bl.a. i farestalden ved ”døde indtil fravænning”, 15,8 %-point til forskel på 
top og bund. 
Lige så bemærkelsesværdigt er det, at de fem besætninger med højest DB har en faringsprocent, der er 9 %-
point højere end de fem dårligste. 
Mht. til arbejdsforbrug pr. årsso er der også store forskelle – bl.a. en forskel i arbejdstimer/-udgift på 1.659 kr. 
pr. årsso.  For en besætning af gennemsnitsstørrelse betyder det ca. 1.500.000 kr. årligt. 
Der er potentiale i at få sat system i arbejdsprocedurer, fastholdelse og motivation af medarbejdere. 
De slagtesvineproducenter, der befinder sig i ”Top 25 pct. bedste”, formår at holde DB på 174 kr. pr. 
produceret gris før aflønning, hvilket bør kunne give en rentabel produktion.  
Eksempelvis i foderforbrug bruger den bedste besætning 32 FEsv mindre pr. produceret gris end den dårligste, 
hvilket for en besætning af gennemsnitsstørrelse betyder en forskel på ca. 590.000 kr. på et år. 
Team produktionsøkonomi 

                           
 Karin Næsby                     Birgitte Mikkelsen          Pernille Elkjær                 Michael Frederiksen     Martin K. Jakobsen 
 tlf. 4030 5712                   tlf. 3031 0473                   tlf. 4026 3988                  tlf. 2288 8213                tlf. 2992 5697 

 
Kornanalyserne; brug også resultaterne i e-kontrollen 
Det er vigtigt for jeres e-kontrol, at kornet bliver oprettet med de rigtige vandprocenter. Det påvirker bl.a. 
resultaterne omkring ”foder”. Se eksemplerne nedenfor.   
Hvis vandindholdet i kornet reelt er højere (mere vådt), end det er oprettet med i E-kontrollen ( eksempel til 
venstre), så vil foderforbruget fremstå ringere, end det reelt er.  
Hvis kornet er oprettet med den rigtige vandprocent ( eksempel til højre), vil foderforbruget være lavere. 

 
 
Generelt er det meget vigtigt, at de rigtige foderværdier også for råvarer og færdigfoder er indtastet korrekt i 
e-kontrollen.   
 
Team E-kontrol/hitliste 

                                                                    
 Karin Næsby                    Inge Furholt            Birgitte Mikkelsen                Karina Mikkelsen           
 tlf. 4030 5712                   tlf. 2125 1720         tlf. 3031 0473                        tlf. 2029 8803                             
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Personaleledelse i forbindelse med opstart, fastholdelse og opgradering 
af medarbejdere 
Rådgivning og udvikling skal sikre mindre udskiftning i medarbejderstaben hos danske svineproducenter! 
Her er nogle af de tilbagemeldinger, der har været fra besætningerne: 
 
Erfarne medarbejdere 
Selv erfarne medarbejdere, der starter et nyt sted, har brug for oplæring!  
SvineRådgivningen har for nylig hjulpet en svineproducent, som havde ansat en ny driftsleder med mange års 
erfaring. Men trods erfaring gjorde manglende oplæring, at han ikke kom godt i gang. 
SvineRådgivningen kunne hjælpe den nye medarbejder på sporet og det er gået godt, så alle er glade og 
tilfredse. 
Husk at sætte tid af til introduktion, når du ansætter nye medarbejdere. 
Det hele ligger i detaljerne: Det kan være små ting som eksempelvis, at man lige skal huske at banke på en silo 
et par gange om dagen eller en gyllepumpe, der skal startes, før man begynder at lukke gylle ud osv. 
U-udtalte behov 
Uudtalte behov kan ikke opfyldes. Det kan en svineproducent og en driftsleder, som SvineRådgivningen også 
for nylig har hjulpet, skrive under på. 
Det var egentlig under et besøg med andet formål, at driftslederen kom til at fortælle konsulenten om de 
behov, der ikke blev opfyldt, fordi der ikke var tid fra ejerens side. Derfor blev det besluttet at gøre noget:  
En gang hver anden uge gik ejeren og driftslederen en tur i stalden og talte om de ting, der gik godt og mindre 
godt. Og hver anden uge brugte de en time på kontoret for at se på administrative større og mindre 
udfordringer.  
Da SvineRådgivningen blev indraget, blev der åbnet op for større og mindre udfordringer. 
I dette eksempel var det i sidste øjeblik, da driftslederen var meget tæt på at finde et andet job, hvilket ejeren 
absolut ikke var interesseret i. 
SvineRådgivningen har et team af rådgivere, der har stor erfaring med opstart, indkøring og fastholdelse af 
medarbejdere. 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp.  
 

                     
Allan B. Mikkelsen       Martin K. Jakobsen     Karina Mikkelsen         Pernille Elkjær             Birgitte R. Mikkelsen 
tlf. 2949 6853                tlf. 2992 5697               tlf. 2029 8803                tlf. 4026 3988              tlf. 3031 0473 
 

Lederkursus for landmænd  
SLF starter i efteråret et nyt lederudviklingsforløb. På kurset er der bl.a. fokus på, hvordan du leder og 
kommunikerer bedst muligt og hvordan du kan fastholde og motivere dine medarbejdere. 
Kurset er for såvel ejere, driftsledere og andre ansatte med ledelsesansvar. 
Der er god mulighed for at sparre og dele erfaringer med andre landmænd. 

Kurset består af et modul på 4 halve dage og et opfølgningsmodul på 2 halve dage.   
Datoer: 
Modul 1: 30. oktober 2018, 20. november 2018, 11. december 2018 og 14. januar 2019 
Modul 2: 20. februar 2019 og 19. marts 2019 
Tidspunkt alle dage: Kl. 09.00 – kl. 13.00 
Kursussted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens 

Pris for medlemmer af SLF: 
Modul 1: 6.000 kr. incl. materiale og forplejning 
Modul 2: 3.000 kr. incl. materiale og forplejning 

Samlet pris for tilmelding til modul 1 og modul 2: 8.100 kr. incl. materiale og forplejning 
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Pris for ikke medlemmer af SLF: 
Modul 1: 6.600 kr. incl. materiale og forplejning 
Modul 2: 3.300 kr. incl. materiale og forplejning 

Samlet pris for tilmelding til modul 1 og modul 2: 9.000 kr. incl. materiale og forplejning 

Er du interesseret i at høre mere om kurset, kan du henvende dig til HR & Kommunikationschef Conni 
Tetens på mobil 5142 7795 
 
 
 
 

 
 

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. 

 


