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Hygiejnekursus: Har du og dine ansatte taget
det obligatoriske kursus?
Inden 1. april 2018 skulle alle ansatte i dansk
svineproduktion have taget det obligatoriske
online hygiejnekursus. Har du endnu ikke
taget kurset, er det med at få det gjort.

Midlertidige opstaldningsforhold – pas på!
Lige nu udsendes opfordringer, som anbefaler landbruget at finde og klargøre midlertidige
opstaldningsforhold til grisene i tilfælde af, vi rammes af lockouten, som i skrivende stund er udsat...
Flere steder omtales lader, maskinhuse og tomme stalde som mulige 'nødstalde'.
SvineRådgivningen opfordrer til at gøre sig nogle praktiske overvejelser, hvis man anvender bygninger,
der ikke er ansøgt og opført til husdyr – eller hvis man anvender bygninger, der for år tilbage er taget ud
af drift.
• Forsikringsmæssigt kan der opstå STORE udfordringer, hvis man skulle være så uheldig, at der i
perioden under og efter lockouten opstår skade på bygninger eller dyr (brand, vandskade, storm
eller lign.)
Der er i værste tilfælde INGEN dækning, hvis man ikke har husket at orientere sit forsikringsselskab
om, at man i en afgrænset periode anvender sine bygninger til andet, end de er tiltænkt!
Samme udfordring kan opstå ved leje af bygninger på anden ejendom og her kan hele
problematikken kompliceres yderligere, fordi der i disse situationer oftest er to forskellige
forsikringsselskaber indblandet i en evt. sag.
• Bygninger til maskiner eller lader til halm o.lign. har helt andre afstandskrav til nabobeboelser og
skel, end vores stalde har. Få en snak med naboen om den forestående situation og undgå
naboklager over lugt/støj, hvis ’nødopstaldningen’ ligger tæt ved naboskel eller beboelse.
Gør jer samme overvejelser, hvis der er tale om ældre stalde, der nu ibrugtages efter en periode
UDEN dyr i...
• Den ideelle forberedelse er at kontakte sin kommunes landbrugsafdeling, og fortælle dem, at man i
en kortere periode opstalder flere svin på ejendommen end tilladt. De fleste kommuner kan
sagtens forstå og acceptere en afvigelse fra det tilladte produktionsniveau, hvis de på forhånd er
orienteret.
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Som minimum vil vi anbefale, at der laves et notat i det kommende gødningsregnskab om, at
antallet af producerede dyr og afgangsvægt i den beskrevne periode er overskredet pga. strejke og
udsatte slagtninger og dette vil påvirke årets gennemsnit.
SvineRådgivningen håber med ovenstående at minimere de økonomiske konsekvenser, den forestående
lockout kan medføre. Vi er naturligvis klar ved telefonerne, hvis der skulle opstå spørgsmål til
nødopstaldningen – kontakt Miljøgruppen.

Heidi B. Wentzlau
tlf. 3070 4057

Kira Langkjer
tlf. 2425 8165

Sofie Hyldgaard
tlf. 2020 0917

Nyansættelse i SvineRådgivningen
SvineRådgivningen har pr. 1. april ansat Martin Krusborg Jacobsen som rådgiver. Martin kommer fra en
stilling som underviser på Dalum Landbrugsskole og skal bl.a. arbejde med vores kunder på Fyn og i
trekantsområdet. Martins force er bl.a. personaleledelse på staldgangen, både ind- og udland.
Derfor er der aftalt flere rejsedage om året, og vi ser frem til at kunne tilbyde vores udenlandske kunder
mere rådgivning på det område, som efterspurgt.
Martin er 36 år gammel og bor i Vissenbjerg på Fyn. Tag godt imod ham.

Er du træt af fodervilkår i din miljøgodkendelse?
Hvis du har fodervilkår i din gamle miljøgodkendelse, skal du huske, at disse vilkår stadig skal overholdes.
Det skal forventes, at dokumentation for overholdelse af fodervilkår skal fremvises ved f.eks. kommunale
tilsyn på bedriften.
Hvis du er træt af disse vilkår, kan det betale sig at ansøge om en ny miljøgodkendelse, da fodervilkår ikke
længere kan anvendes som tiltag i de nye miljøgodkendelser.
Er der flere fordele ved en ny miljøgodkendelse?
Ja, - hvis du har mulighed for en større produktion i eksisterende stalde, kan det ligeledes være en fordel at
søge en ny miljøgodkendelse.
I de nye miljøgodkendelser opnås godkendelse til et antal kvadratmeter produktionsareal og ikke antal dyr,
som anført i de tidligere miljøgodkendelser.
Hvis du f.eks. har en ældre miljøgodkendelse til produktion af 15.000 slagtesvin fra 31-107 kg og du i dag
leverer med en højere afgangsvægt, skal antallet af dyr reduceres, så antallet 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.
Det er en selvfølge, at dyrene opstaldes efter gældende velfærdslovgivning i stipladsen.
Nye godkendelser har som standard 6 års udnyttelsesfrist – således vil det være muligt at indarbejde en
mere langsigtet strategi i den nye ansøgning.
Ring og hør mere om dine muligheder!

Kira Langkjer
kij@sraad.dk
tlf. 2425 8165
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Erfa-gruppe udenlandske medarbejdere; slagtesvineproduktion
SvineRådgivningen har en erfa-gruppe med udenlandske medarbejdere, der passer slagtesvin. Gruppen
søger flere medlemmer.
Har du én eller flere medarbejdere, som kunne have godt af faglig sparring samt hente ny inspiration til det
daglige arbejde, så er denne erfa-gruppe noget for din/dine medarbejdere.
Skynd dig at kontakte SvineRådgivningen snarest for at høre mere.

Flemming B. Laursen
tlf. 4074 1030

Erfa-gruppe; integrerede sohold med fuld- eller delvis slagtesvineproduktion
SvineRådgivningen har en erfa-gruppe for integrerede besætninger (200-700 årssøer med fuld eller delvis
slagtesvineproduktion). Gruppen søger 1-2 nye medlemmer.
Der afholdes 4 årlige møder i det midtjyske, med fokus på både produktion (staldbesøg og e-kontrol) samt økonomi
(gennemgang af nøgletal fra årsrapporten).
Ring til undertegnede, hvis du vil høre mere.

Pernille Elkjær
tlf. 4026 3988

Tilsætningsstoffer i foderet – kan det betale sig?
Der findes nærmest ikke et problem hos grisene, uden der tilsvarende udbydes en løsning gennem
anvendelse af tilsætningsstoffer i foderet. Men virker de og hvad koster de?
Anvendelser af tilsætningsstoffer kan have sin relevans, men de koster, og kan få foderbudgettet ud af
balance, selvom der er styr på råvareafdækning i øvrigt.
Overvejer man anvendelse af tilsætningsstoffer, skal man derfor efterspørge dokumenteret effekt af
produktet, samt beregne om den dokumenterede eller forventede effekt står mål med omkostningen ved
anvendelse af produktet.
Overvej om problemet bedre og mere varigt kan løses via ændring i management.
Et velkendt eksempel er ”ballongrise” hos slagtesvin eller ”gaspustere” hos søer, som resulterer i pludselige
dødsfald. Tilsætning af probiotika eller syre kan have effekt mod symptomerne, men ofte er det
foderhygiejnen, der er årsagen til problemet.
Vælger man anvendelse af et eller flere tilsætningsstoffer i foderet, bør man have en strategi for, hvordan
man får produktet ud af foderet igen.
Ved foderhandel og ændring af recepter bør det altid overvejes, og kan man ikke længere huske, hvorfor et
tilsætningsstof er i foderet, så er det tid at tage det ud igen!

Flemming B. Laursen
tlf. 4074 1030
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Overvej afdækning af mineraler!
Hjemmeblandere, der indkøber vitamin- og mineralblandinger, oplevede i november/december 2017, at
markedet for vitaminer og mineraler pludselig eksploderede. Specielt A- og E-vitamin steg voldsomt i pris.
Argumentationen for prisstigningerne var reduceret produktion af vitaminer i Kina pga. ny miljøpolitik samt
brand i en E-vitaminfabrik i Tyskland. Heldigvis havde mange ”dækket sig af”, inden prisstigningen kom,
men nogle svineproducenter blev fanget på det forkerte ben.
Her - nogle måneder senere - har den værste røg lagt sig igen, og vi ser nu priser på vitamin- og
mineralblandinger, der niveaumæssigt nærmer sig priserne fra før markedet eksploderede.
Det kan derfor være interessant at få afsøgt markedet prismæssigt igen, specielt hvis man har
kontraktudløb her hen over foråret. Flere firmaer har åbnet op for afdækning for resten af 2018.
SvineRådgivningen bistår gerne med assistance til denne opgave, da vi har fingeren på pulsen og kender
markedet og prisniveauerne, så kontakt SvineRådgivningens Team Ernæring og hør nærmere.

Jes Callesen
tlf. 4017 5310

Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110

Jens Korneliussen
tlf. 2145 1404

Flemming Laursen
tlf. 4074 1030

Slagtesvinestald søges

Slagtesvinestald søges til leje i Sydjylland

evt. med pasning.
KONTAKT:
Jørgen Peter Thorøe, Branderup
Mobil 4017 5409

Poltestald til opdræt af Danbred avlsdyr lejes.
1200-1800 stipladser 30-100 kg.
Stalden skal have god sundhedshistorik og afstandskrav til
naboer med svin skal kunne opfyldes.
Pasningsaftale med ejer foretrækkes.
Kontakt Pernille Elkjær 2046 3988 eller 9642 4621

Smågrisestald udlejes
To-klimastald smågrisestald 7,2-30 kg 19.820 stk/år. Stald bygget 2005 er med gulvvarme og rumvarme, 8
sektioner + sygesektion. TH Klimateknik ventilation og foderanlæg med fasefodring, 5 blandinger, 3 siloer,
3.000 m3 gyllebeholder med gylleaftale. Til leje fra 1/6 2018. Beliggende Ringtvedvej 7, 6500 Vojens. Få
tilsendt beskrivelse med billeder. Henv. Jens Sohl tlf: 2013 0724.
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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.
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