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SVINENYT 
Februar/Marts  2018  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ny kollega til Miljøgruppen 
Vi har nu ansat forstærkning til Miljøgruppen. Kira Langkjer er ansat i 
SvineRådgivningen pr. 1. marts. 
Kira kommer til at sidde på kontoret i Birk og vil, i samarbejde med Heidi og Sofie, 
løse opgaverne på miljø. Kira kommer fra en stilling som miljøsagsbehandler ved 
Herning Kommune, er 38 år og bosat i Videbæk. 
Tag godt imod hende – vi ser frem til samarbejdet! 

 

3 dages kursus til under 4.000 kr.!  
SvineRådgivningen giver dig nu mulighed for 3 dages intensivt fagligt kursus for ejere og driftsledere i 
sohold. 
Kurset finder sted fra den 2. maj til den 4. maj 2018 i Horsens.  
Kurset henvender sig til ejere og driftsledere i sohold, der trænger til nye input til den daglige ledelse samt 
en opdatering på, hvad der rører sig fagligt anno 2018.  
 
I kursusforløbet skal vi bl.a.: 

• Høre, hvordan superligatræner Bo Henriksen får det optimale ud af den enkelte spiller i Horsens, 

ligesom du skal have det optimale ud af dine medarbejdere i dagligdagen 

• Høre Dyrlæge Gitte Drejer, DanVet fortælle, hvad dyrlægerne har fokus på netop nu, og om hvad er 

rigtig eller forkert vaccinationsstrategi ? samt hvilke udfordringer vi har med udfasningen af zink i 

fremtiden 

• Besøge Go-Gris og høre, hvordan de håndterer ansættelser af nye medarbejdere; fastholder dem 

over tid, men stadig kan holde dem topmotiverede 

• Besøge slagteriet i Horsens og se, hvordan kødet kommer fra landmand til køledisk 

I kursusforløbet kan du desuden høre om dyb inseminering, LEAN, holddrift, indkøb eller egen avl af polte? 
og hvordan vi opstarter nye medarbejdere mest effektivt. 

Indhold: 
• Ny kollega i Miljøgruppen 
• 3 dages kursus til under 4.000 kr. 
• Opgave om fravænning af grise 

uden brug af zink 
• Få styr på søernes huld 
• Er der økonomi i de 

mindstefødte grise? 
• Øget produktivitet i farestalden 

kan koste i klimastalden 
• SLF udbyder nu et 

”Lederudviklingsforløb for 
landmænd” 

 

 

Tema-dag 2018 

Udendørs svineproduktion 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 9.30-15.30  
Se mere i vedlagte invitation 
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Der er et begrænset antal pladser, som vil gå efter ”først til mølle princippet”.  
Tilmelding på tlf.70151200 senest den 13/4 2018 – se hele programmet på www.svineraadgivningen.dk 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 
 

 
Allan B. Mikkelsen 

tlf. 2949 6853 
 

 

Opgave om fravænning af grise uden brug af zink 
Jeg hedder Anne Sofie og er praktikant i SvineRådgivningen.  
Jeg studerer jordbrugsteknolog i Vejlby på Aarhus Erhvervsakademi, og vil i min afsluttende opgave skrive 
en rapport om fravænning uden zink. Til denne rapport skal jeg interviewe landmænd, der fravænner grise 
uden zink i foderet eller har forsøgt at fravænne uden. 
Jeg kan kontaktes på asmt@live.dk eller 2214 9868 senest i uge 10, så kan vi aftale, om jeg skal komme på 
besøg, eller om jeg skal sende et spørgeskema.  
Spørgeskema eller interview tager max 30 min. 
Der er mulighed for at vinde to flasker vin. Vinderen bliver udtrukket blandt deltagerne! 

 
 

Få styr på søernes huld 
Der er penge og øget effektivitet at hente i et ensartet huld på søerne.  
Søerne skal være i middel huld hele vejen igennem cyklus.  
En besætning reducerede sofoderforbruget fra 1557 FEso til 1367 FEso over en toårig periode. Og med 670 
søer var den direkte besparelse på sparet foder 174.401 kr. 

 

Afprøvning fra SEGES viser en stigning i dødfødte på op til 0,5 gris ved søer med spæktykkelse på under 19 
mm på faringstidspunktet. Samme afprøvning viser også en stigning i kuldstørrelsen, hvis det undgås, at 
søerne kommer under 12 mm spæktykkelse ved fravænning.  
Fede søer når ikke samme høje mælkeydelse, som en normal so.  
 
Det er nødvendigt at palpere eller spækscanne søerne 3 gange gennem cyklus for at kende spæktykkelsen, 
så vi kan få tilrettet søerne til et ensartet huld. Det er endnu vigtigere i dag, hvor søerne går i flokke, at der 
ikke er store afvigelser i huldet på søerne. Ved store afvigelser har den svage so endnu dårligere vilkår og 
den fede so har bedre forhold til at blive endnu større.  
 
Det er svært at sammenligne sofoderforbrug på tværs af besætninger, fordi flere faktorer spiller ind. Så tag 
fat i din rådgiver, og få en snak om det. 
 

Team sohold  

                 
Michael Frederiksen       Kasper Gade Panduro   Allan B. Mikkelsen  

tlf. 2288 8213                   tlf. 2926 8249                   tlf. 2949 6853 
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Er der økonomi i de mindstefødte grise? 
Vi søger en besætning på minimum 1.100 søer og en dødelighed i farestalden under 13% til et projekt om 
fødselsvægtens indflydelse på tilvækst og dødelighed.  
Vi har en studerende, som vil veje alle fødte grise i 4 uger i sommer og følge dem indtil 30 kg. Hun møder 
inden personalet og får vejet alle de fødte grise, så det ikke har indflydelse på de normale arbejdsrutiner.  
Vi vil måle på en lang række parametre på soen, i farestalden og i klimastalden. Alle disse data vil skabe en 
masse nyttig viden til fordel for besætningsejer, den studerende og SvineRådgivningen. Dataopsamlingen 
skal udmønte sig i et bachelorprojekt i løbet af efteråret 2018. 
 
Er du farestaldsansvarlig eller ejer og synes du, det kunne være motiverende og interessant at deltage, så 

ring til Michael Frederiksen på 2288 8213 eller send en mail på mhf@sraad.dk.  

PS. Besætninger indenfor 45 km fra Århus vil blive foretrukket.  

 
tlf. 2288 8213 
 
Øget produktivitet i farestalden kan koste i klimastalden 
Stadig stigende produktivitet i soholdet i form af flere fravænnede smågrise pr. årsso, samt et mål om 
optimal kapacitetsudnyttelse af farestalden, giver udfordringer i klimastalden.  Mange stalde er 
dimensioneret til ca. 28-30 fravænnede grise pr. årsso. Virkeligheden er som bekendt en anden med 35 
fravænnede grise pr. årsso og derover. 
Udfordringen ligger i, at mange grise fravænnes med lav fravænningsvægt, og/eller lav fravænningsalder, 
som oftest er ukendt. Det stiller store krav til klimastaldspasserne, også fordi en fravænnet gris ikke bare er 
en standard gris. Lav fravænningsvægt- og alder stiller også store krav til klargøring af klimastalde. Oftest 
ender det med høj belægningsgrad med vigende produktionsresultater til følge.  
Vær opmærksom på ikke at blive blind på udelukkende kassetænkning i forhold til den økonomiske 
optimering af farestalden, men vær bevidst om, at farestald og klimastald er to selvstændige, men dog 
indbyrdes afhængige produktionssites, hvor det drejer sig om at komme op i helikopterperspektiv, og se 

på optimeringsmuligheder, der giver en samlet optimal udnyttelse af begge produktionssites, med den 

mest optimale økonomi til følge. 

 

Team Grise i Vækst 

                                    

Jes Callesen                    Bjarne Knudsen            Birgitte Mikkelsen          Flemming Laursen           

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

 

 

SLF udbyder nu et ”Lederudviklingsforløb for landmænd” 
God ledelse er i fokus i øjeblikket. Også i landbruget er lederne opmærksomme på, hvad god ledelse 
betyder for fastholdelsen af medarbejderne og for medarbejdertrivsel og – motivation.  
Lederkurset strækker sig over et forløb med 3 gange ½ dags kursus.  
Prisen er incl. forplejning 4.200 kr. pr. deltager for medlemmer af Sønderjysk Landboforening.  
Prisen for ikke medlemmer er 4.700,- kr. pr. deltager.  
Der kan max være 12 deltagere pr. hold. 
Første kursusforløb afvikles på datoerne:  d. 12. marts, 19. marts og 11. april alle dage fra kl. 09.00 til kl. 

13.00. 

Kurset afvikles hos SLF på Billundvej 3, 6500 Vojens. Tilmelding senest d. 8. marts kl. 12.00 til Jytte pr. tlf. 

7320 2600. 

Hvis du vil høre mere om kurset, kan du kontakte SLF - Teamchef Conni Tetens, mobil 51427795. 
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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. 


