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Temadag; udendørs svineproduktion; sæt kryds i kalenderen 
SvineRådgivningen sætter igen fokus på specialiseret rådgivning indenfor økologi- og frilandsproduktion.  
I den forbindelse afholdes, i samarbejde med SEGES Økologi Innovation, temadag for udendørs 
svineproduktion  

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 9.00 – 16.00 
på Landbrugscenteret, Sagro; Majsmarken 1, Billund 

 
Temadagen er igen målrettet svineproducenter, medhjælpere, landbrugsskoler og firmafolk. 
 
Temadagen vil også denne gang komme omkring aktuelle emner i den udendørs svineproduktion, herunder 
resultater og økonomi, foder og miljø med bl.a. fokus på fosfor, fytase og grovfoder.   
Der vil også være indlæg om diagnostik og brug af BigData i frilandsbesætninger og status på genetik. 
Kontrol i besætninger med udendørs produktion er også et tema, der vil blive belyst bl.a. med indlæg fra 
kontrolinstanser i branchen samt en frilandsproducent med indlægget: Det betaler sig at investere i ledelse.  
Dagen sluttes af med et engelsk indlæg v/ repræsentant for afsætning af specialvarer til mer-pris, Frankrig. 
 

Reservér dagen! Og tilmeld dig, når det endelige program udsendes! 
 
 
 

 

Indhold: 
• Temadag tirsdag 26.02.2019: 

Udendørs svineproduktion 
• Pris-tjek på mineralblandinger 
• Styr på kornkvaliteten 
• Vidste du ….. 
• Pattegrisedødelighed faldt mere 

end seks procentpoint på tre 
måneder 

• Optimal slagtevægt – hvornår 
skal slagtevægten ændres? 

• Husk reglerne om udbringning af 
husdyrgødning 

 
Tavlemødekursus 

 
SAGRO og SvineRådgivningen tilbyder tavlemødekursus i 
Herning, tilegnet landmænd og ledere, som vil have 
medarbejdere, der spiller med! 
 
Mandag den 25. februar 2019 kl. 9.30 – 15.30  
Sted: Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 
Pris: 1.485 kr. pr. deltager (dækker kursus og forplejning) 
Sidste tilmelding: senest 20. februar 2019 på tlf. 7021 2040 
eller www.sagro.dk 
 
Se mere her: http://www.sagro.dk/arrangementer/herning-
kickstart-tavlemoedet-med-succes 

 



 
Side 2 af 5                                                                                                  - Herning - Vojens - Kolding  ·  7015  1200 

 

 
 
Pris-tjek på mineralblandinger! 
Har du fået lavet pris-tjek på dine mineralblandinger? Hvis ikke – så er det en god idé at få det gjort. 
 
I Team Ernæring har vi set forholdsvis store forskelle mellem priser på mineralblandinger opnået ved 
licitationer og uden licitationer. Prisforskelle i niveau på +30 kr. pr. 100 kg – for sammenlignelige blandinger er 
ikke ualmindeligt. 
 
Hvad betaler du for mineralblandinger?  
Kontakt Team Ernæring – og lad os se på dine mineralblandinger og priser! 
 
Team Ernæring 

                               
Jes Callesen                     Bjarne Knudsen             Jens Korneliussen          Dorthe Carlson                 Pia Sørensen 
tlf. 4017 5310                  tlf. 2033 1110                 tlf. 2145 1404                 tlf. 2031 5768                   tlf. 2949 6850 

 
 
Styr på kornkvaliteten! 
Mange kornlagre var ikke tomme før høst 2018 kom i hus. Det har betydet sammenblanding af gammel høst- 
2017 og ny høst-2018.  
Sammenblandingen af kornet og manglende mulighed for rengøring har flere steder medført forekomst af 
skadedyr, mug og skimmel i kornlageret. 
 
Mug og skimmel betyder ikke automatisk, at der er forekomst af toxiner. Dog stiger risikoen markant og som 
svineproducent skal du reagere på korn, der afviger i lugt, syn og som er sammenklumpet.  
 
Anbefalingen er at fjerne det beskadigede korn; rens resten af partiet 
over et sold, læg kornet tilbage på et rengjort og desinficeret lager. 
Vurder, hvor skadet kornet har været. Fortynd evt. det beskadigede korn 
med korn af god kvalitet.  
Brug primært kornet til slagtesvin eller evt. store smågrise.  
 
Opstår der tegn på toxinforgiftning, tilsæt toxinbindere i halv til hel 
dosis.  
Hvis toxinbindere ikke fjerner symptomerne, bortskaffes resten af 
partiet. Grisene må ikke få det!                                                                               Fototekst: dårlig kornkvalitet; 
                                                                                                                                                                      bl.a. skadedyrsangreb! 
 
Team Ernæring 

                               
Jes Callesen                     Bjarne Knudsen             Jens Korneliussen          Dorthe Carlson                 Pia Sørensen 
tlf. 4017 5310                  tlf. 2033 1110                 tlf. 2145 1404                 tlf. 2031 5768                   tlf. 2949 6850 
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Vidste du… 
Sundhedsrådgivningsaftalen giver to forskellige muligheder for inddragelse af fagkonsulent i den obligatoriske 
basisaftale jf. BEK nr. 1648 af 18/12/2018. 
Det er besætningsejer eller besætningsansvarlige, der skal tage initiativ til inddragelse af fagkonsulent, som en 
del af den eksisterende sundhedsrådgivningsaftale, indgået med besætningsdyrlægen. 
 
De to muligheder er: 

1. En aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, der skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, med 
samtidig deltagelse af en fagkonsulent. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at en fagkonsulent 
deltager ved rådgivningsbesøg. 

2. En aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, der omfatter et årligt rådgivningsbesøg og deltagelse 
i staldskole med 5-8 andre. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et 
årligt staldskolebesøg. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af 
staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere. Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder 
(facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år. Tovholder skal have gennemført et 
kursus i facilitering og være enten dyrlæge eller fagkonsulent. 

De to ordninger giver mulighed for en fælles indsats i besætningen, til at kunne arbejde målrettet med 
problemstillinger, hvor f.eks. foder, logistik eller økonomi er en del af løsningen.    
 
Kontakt SvineRådgivningen og få en snak om dine muligheder for inddragelse af tværfaglig rådgivning, eller 
staldskole.    
 
 

Pattegrisedødelighed faldt mere end seks procentpoint på tre måneder 
I slutningen af september tog Karina Mikkelsen for første gang til Letland for at hjælpe en dansk-ejet 
besætning, hvor de ansatte havde mistet overblikket i staldene, efter soantallet var øget fra 1.600 til 3.000 
søer. 
 
Pattegrisedødeligheden lå på 18,7 procent døde, inden Karina startede i besætningen. Nu er den på 12,3 
procent. 
Fravænningsvægten er løftet fra 4,9 kg til 6,0 kg pr. gris, og der er mere i vente. 
Egenfravænningen er øget fra 9,9 til 11,9 grise pr. so. 
 
Den vellykkede turnaround for besætningen vil Karina ikke tage al æren for. Medarbejderne har gjort store 
fremskridt. »Jeg er skide stolt. Ikke bare af mig selv, men også de medarbejdere, der har vendt resultaterne. 
De var helt nede i kulkælderen, og nu er de glade og smilende«.  
Et resultat, der ikke bare betyder øget motivation og politisk medvind. For en besætning af denne størrelse vil 
det, under danske forhold, betyde 1.500.000,- kr. på bundlinjen.  
 
Styr på det basale 
»Det var en række basisting, jeg gav dem den første gang. Det var f.eks., at pattegrisene skulle op i hulerne og 
ikke blive på spaltegulvet, for at vi kunne få dødeligheden bragt ned. Søerne skulle også have smertestillende 
og op at gå hver dag«, forklarer hun. 
Karina har endvidere lært alle medarbejderne at passe de nyfødte grise. I farestalden er medarbejderne 
inddelt i teams af to, så bl.a. et fast team har ansvaret for nyfødte grise og overlader dem til næste team på 
dag otte. »Inddelingen gør, at alle føler, at de bidrager til de resultater, de opnår«, siger hun. 
 
Overblik og fokus 
Karina Mikkelsen oplevede også medarbejdere, der havde svært ved at slippe de rutiner i stalden, de havde 
vænnet sig til. »De fik pludselig forståelse for, at det er vigtigt at passe soen. Det er soen, de skal have  
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opmærksomhed på, og det havde medarbejderne glemt, fordi de løb rundt og slukkede ildebrande hele 
tiden«. 
 
Et effektivt team 
»I dette tilfælde valgte jeg at lade flere mænd komme ind i farestalden, for at gøre tingene mere seriøse og for 
at få brudt den kaffeklub, der var opstået«, siger hun med et smil. 
Da hun kom tilbage, blev hun forbavset: »Der var sket en vild forandring. Hvor medarbejderne tidligere så sure 
og bitre ud, var der nu kommet smil på læben«. 
 
Følg handlingsplaner  
»Det har været fantastisk, at mine tiltag har virket så godt. Rådgivningen er blevet taget seriøst. Og 
medarbejderne er gået 100 procent ind i det og ikke bare gennemført to af seks tiltag«, forklarer hun. 
 
Uddrag af Søren Tobberups artikel i januar-nummeret af fagbladet SVIN.  
 
 
Optimal slagtevægt – hvornår skal slagtevægten ændres? 
Vi får ofte spørgsmålet: Hvad er den optimale slagtevægt – kort og godt? Punktum. 
 
Her må vi så stille modspørgsmål – for resultaterne er meget besætningsafhængige. 
 
Spørgsmålene, der skal afklares inden den egentlige beregning kan laves, er bl.a. omkring smågrisene, pris, 
vægt ved indsættelse og indsættelsesflow. Er der også tale om specialgriseproduktion? Foderpriser og -forbrug 
skal også med, og ikke mindst er det vigtigt at vide, hvilket slagteri, der leveres til, samt at kende besætningens 
nuværende slagteresultater inklusiv kødprocent.  
Når vi har de oplysninger, kan selve beregningen gå i gang. 
 
Generelt - hvornår skal slagtevægten ændres? 
Øgning i slagtevægt er relevant, hvis der er lav vægtspredning i leverancerne, høj slagtesvinenotering og/eller 
lav foderpris samt høj smågrisepris. 
 
Lavere slagtevægt er relevant, hvis omgangstiden i stalden kan reduceres i perioder med lav smågrisepris.  
Ligeledes er reduceret slagtevægt relevant ved specialgriseproduktion (f.eks. UK-produktion), hvor tillægget/ 
godkendelsesprocenten i høj grad afhænger af andelen af grise leveret i basis og at kødprocenten er høj. 
Staldudnyttelsen er vigtig at tage i betragtning, da det gælder om at få det største udbytte af den investerede 
kapital i produktionsanlægget. Hvis den højere slagtevægt pr. gris ikke kan opnås uden, der skal bruges en uge 
ekstra i stalden, bliver gevinsten pr. gris derfor konverteret til et tab, fordi der produceres færre kilo i stalden - 
totalt set. 
Generelt er 14 ugers omgangstid aldrig optimalt, hvis smågrisene indsættes ved 30 kilo. 
 
Besætninger med både smågrise og slagtesvin har dog bedre muligheder for at flekse end besætninger 
udelukkende med slagtesvin – og som også er i en fast grisering. 
 
Vil du have et korrekt svar på den optimale slagtevægt i din slagtesvineproduktion, så kontakt:  
 
Team Grise i Vækst 

                                        
Jes Callesen                      Bjarne Knudsen              Birgitte Mikkelsen           
tlf. 2029 8803                   tlf. 2949 6853                  tlf. 4017 5310                    
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Husk reglerne om udbringning af husdyrgødning  

- på våd, frossen og snedækket jord 
 
På opfordring fra Kommunerne bringer vi i Miljøgruppen en opsummering af reglerne om udbringning af 
husdyrgødning, da det fra 1. februar igen er tilladt at udbringe gylle. 
 
Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må husdyrgødning ikke udbringes på:  

• Vandmættede eller oversvømmede arealer. Når jorden er vandmættet, er det muligt at presse frit 
vand ud af jorden med hænderne, og den er vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden 
nedbør. 

• På arealer, eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 
100 m2 og kystvande. 

• Frosne arealer. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde 
(mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af 
dagen. 

• Snedækkede jorder. Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke 
kun med et drys af sne eller rim på jorden. Snedybden skal være mere end 0,5 cm. 

• Skråninger med en hældning på mere end 6o ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde inden 
for en afstand af 20 meter fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant. På stejle skråninger med 
en hældning mellem 6o og 12o omfatter forbuddet dog ikke flydende husdyrgødning, som nedfældes i 
parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø. 

 
De nærmere regler for udbringning af flydende husdyrgødning kan ses i Vejledning til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, kap. 11. 
 
Team miljø  

                 
Heidi B. Wentzlau           Kira Langkjer                   Sofie Hyldgaard  
tlf. 3070 4057                   tlf. 2425 8165                  tlf. 2020 0917 
 
 
 
 

 
 

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. 

 


